Učíme sa separovať - učíme sa tolerovať
(tlačová správa)

Dňa 26. 1. 2017 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, študenti Strednej
priemyselnej školy v Považskej Bystrici.
Pracovníci múzea pripravili pre nich dve prednášky. Ing. Zuzana Huličiaková oboznámila
žiakov o potrebe separovania odpadov. Mgr. Petronela Rágulová, PhD. sa vo svojej prednáške
zamerala na najmladšie monoteistické náboženstvo – islam.
V prvej časti vzdelávania sa zoologička múzea Ing. Zuzana Huličiaková venovala
environmentálne ladenej problematike. S využitím powerpointovej prezentácie s názvom
„Separuješ sa od separácie odpadov?“ študentov oboznámila s dôležitosťou prevencie
vzniku odpadov. Tvoriť čo najmenej odpadu a správne ho separovať by mal byť náš životný
štýl. Študenti sa taktiež dozvedeli o negatívnych dopadoch čiernych skládok na životné
prostredie a prečo je dobré podporovať miestnych farmárov... Pripomenuli si, aké druhy
odpadov smieme vhadzovať do modrého, žltého, zeleného kontajnera a kam treba zaniesť
lieky po expirácii. V závere prednášky si študenti na obrázkoch od kreatívnych ľudí mohli
pozrieť, ako pre niekoho odpad sa môže stať doslava pokladom, z ktorého dokážu vyrobiť
nádherné diela.
Po ukončení edukačného vzdelávania sa študenti v krátkosti oboznámili so zoologickou
expozíciou „Prechádzka našou prírodou“, ktorá je inštalovaná v priestoroch chodby
Vlastivedného múzea.
Dr. Rágulová oboznámila študentov s okolnosťami vzniku islamu v 7. storočí n. .l.,
ktorý je spätý s osobnosťou zakladateľa proroka Mohameda. Vysvetlila poslucháčom, že
islam má vlastný doktrinálny systém, vyjadrený v učení o piatich stĺpoch islamu (vyznanie
viery, modlitba, pôst, almužna, púť). Spoločenstvo veriacich moslimov sa delí na sunnitov
a šiítov. Náboženský život moslimov je veľmi pestrý, popretkávaný množstvom sviatkov
a rituálov. Hoci sa dnes vo svete množia útoky islamských fundamentalistov, jediným
riešením konfliktov ostáva tolerancia medzi veriacimi rôznych náboženstiev.
Oboch prednášok sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
zúčastnilo 22 študentov 3. ročníka v sprievode dvoch vyučujúcich.

V Považskej Bystrici 26. 1. 2017, Huličiaková – Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

