CATEGORIA MEDIU:
PROTEJAREA RESURSELOR

De ce să protejăm resursele?
Conservarea mediului natural este esenţială pentru sustenabilitatea societăţii. Din acest simplu motiv
trebuie să învăţăm să utilizăm raţional resursele planetei.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Conceptul – un eveniment ce cuprinde sesiuni de informare şi educare necesită un scop
bine definit care arată impactul asteptat, obiective clare, grupul ţintă, numele iniţiativei
şi un mesaj care să atragă cât mai multe persoane.

2.

Planul evenimentului – planul ar trebui să conţină care scopul, obiectivele şi grupul ţintă
căruia se adresează iniţiativa. De asemenea el va mai conţine şi locaţia desfăşurării
iniţiativei, data şi ora, persoanele implicate şi responsabilităţi alocate acestora, resursele
necesare, planul de promovare în rândul colegilor, dar şi în rândul comunităţii.

3.

Echipa – elevii ar trebui implicaţi cât mai mult în astfel de iniţiative. Pot fi responsabili
cu definirea conceptului, a transmiterii mesajului către alţi elevi, cei care ţin sesiuni de
informare sau responsabilii cu logistica.

4.
Planul de promovare – mergi împreună cu echipa ta
din clasă în clasă și vorbește-le câteva minute despre
eveniment, fă o prezentare în PowerPoint și prezint-o în
timpul unei întâlniri a Consiliului Elevilor, postează un
articol pe site-ul școlii etc. Pentru un impact mai mare,
încearcă să nu începi prin a prezenta direct ideea de
ecologizare, ci prin a le prezenta problema reală (imagini cu
locaţia)

5. Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la
activitate și obține în scris acordul de participare și de
utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci
fotografii și filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe
platforma olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei
activități.
6.

Sesiunile de informare – crează agenda evenimentului, defineşte care sunt sesiunile în
concordanţă cu obiectivele setate (spre exemplu dacă participanţii trebuie să ştie cum să
protejeze apa atunci va exista o sesiune în care vor afla exact cum să o facă)

7.

Mulțumește! Poţi crea un sistem de recunoştinţă pentru cei mai activi participanţi la
sesiuni – Ambasadorii Pământului

8.

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Găsește un concept
Alege locaţia, data şi ora pentru susținerea sesiunilor
Formează o echipă de voinicei
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Fă o listă cu resursele necesare (sală, videoproiector, laptop, foi, pixuri etc)
Promovează acțiunea în școala/ grădinița / comunitatea ta
Realizează fotografii/ filmulețe de la acțiunea de reciclare
RESURSELE NECESARE
Sală de curs
Videoproiector
Laptop
Tabla/Flipchart
Foi A4
Pixuri
Diplome pentru Ambasadori

