Zeleni okvir: predavanja in delavnice z okoljskimi vsebinami
Predstavitev predavanj
1.

Naravni viri – VODA: Naravni viri postajajo vedno bolj pomembni, saj jih zaradi naraščanja prebivalstva
na zemlji in neodgovornega ravnanja vse bolj primanjkuje. Predavatelj se podrobno posveti naravnemu
viru – vodi, brez katere nobeno živo bitje ne more preživeti. Predstavi trenutno situacijo z vodo na
zemlji in možne rešitve problema.

2.

Trajnostni način življenja, ločevanje odpadkov in recikliranje: Trajnostni način življenja je edini, ki bo
zagotovil, da bomo ta svet pustili, tak kot je, tudi našim zanamcem. Kaj sploh je trajnostni način
življenja, kako živeti trajnostno in kje sploh začeti? Zakaj ločevati odpadke in kako pravilno ločevati
odpadke? Kaj se z odpadki zgodi, ko zapustijo naša dvorišča? Odgovore na ta vprašanja imamo. Na
vsakem posamezniku pa je, da teorijo spremeni tudi v prakso.

3.

Plastična embalaža, plastična kozmetika in električne pošasti:
Plastična embalaža je danes praktično povsod v trgovinah: plastične vrečke, plastični ovitki,
plastične posode za enkratno uporabo itd. Zakaj je problematična, kako pravilno ravnati z njo, ko je
ne potrebujemo več in kako zmanjšati njeno porabo?
Še nikoli prej niso podjetja proizvajala toliko novih elektronskih naprav kot danes. Skoraj vsak dan
nas bombardirajo z novico, kaj je novega na tem področju in kateri novi izdelek moramo nujno
imeti. Toda, kaj se zgodi z vsemi tistimi elektronskimi izdelki, ki jih nihče več noče uporabljati, ko jih
zavržemo zaradi novih in zakaj le-ti postanejo ''elektronske pošasti''? Zakaj ni dobro, da končajo na
odlagališčih ali še huje, v naravi oz. kam jih pravilno odložimo?
Naše babice so še vedele, naše mame že ne več prav dobro, mi pa vedno bolj tavamo v temi.
Dnevno nas prepričujejo oglasi in reklame: Popolnoma gladek videz po samo 48 urah. Trepalnice do
neba. Lasje, ki se svetijo, kot še nikoli ipd. A za kakšno ceno? In kaj vse vsebujejo izdelki, ki se največ
reklamirajo in se tudi najbolj prodajajo? Ali obstajajo alternative? Seveda obstajajo, še več,
primerne so za prav za vsak žep. Na predavanju vam bomo postregli z vsemi potrebnimi
informacijami.

4.

Svet na krožniku: Se kdaj vprašate, od kje je pripotovala hrana, ki jo imate na krožniku? In kakšen odtis
svetu je pustila njena pot do vašega krožnika? Ni vsaka hrana ekološka, tudi tista ne, ki ima ekološki
certifikat, če se prepelje iz drugega konca sveta. Prav tako niso vse vrste hrane enako škodljive okolju
in ljudem.

5.

Zgodba majice: Resnično poznate zgodbo majice, ki ste jo kupili v trgovini? Tiste, ki stane le 4,99 €? Na
predavanju vam predavatelj razkrije vse korake njenega nastanka in zagotovo boste po predavanju raje
dvakrat premislili, preden boste kupili takšno majico.

Vsako predavanje traja 2 šolski uri. Izvaja ga izkušen predavatelj, ki ga s pomočjo predstavitve, kratkih
filmov in diskusije/delavnice, ki sledi po koncu predavanja, vedno prilagodi udeležencem. Tematike
predavanj stalno dopolnjujemo.
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Predstavitev delavnic
1.

Stara majica postane nova vrečka: Tudi v vaših omarah leži stara majica, ki je ne nosite več? Morda
ima strgan rokav, ali pa le manjšo luknjico, morda je že malce sprana in razvlečena, ali pa ste samo
naveličali njene barve, motiva oz. kroja? Prinesite to majico s seboj in naučili vas bomo, kako si lahko iz
nje čisto preprosto sešijete novo nakupovalno vrečko za večkratno uporabo. Delavnica je primerna za
vse, ki znajo šivati ali pa se želijo to še naučiti.

2.

Izdelovanje vrtne vetrnice iz plastenke: Ste že kdaj videli, kako lepo poplesuje vetrnica v vetru? Kar
vrti in vrti se, kako čarobno. Pa ste že kdaj videli kakšno, ki je bila narejena iz plastenke? Ja, prav ste
prebrali iz plastike. Pridite na delavnico in izvedeli boste, kako preprosto jo lahko izdelate tudi sami!
Delavnica je primerna za vse od 9 let naprej.

3.

Izdelovanje rain-makerja: Je tudi vam všeč nežen zvok dežnih kapljic? Bi se radi naučili izdelati glasbilo,
ki proizvaja prav tak zvok? Imenuje se "rain-maker". Ta beseda izhaja iz dveh angleških besed: rain =
dež in make = delati, ustvarjati. Če bi se torej radi naučili, kako lahko iz najbolj preprostih stvari, ki vas
spremljajo v vsakdanjem življenju, naredite to zanimivo glasbilo, se nam le pridružite. Vse kar
potrebujete za delavnico prinesti s seboj, je ena kartonska rola (lahko tudi več), ki vam ostane, ko
porabite papirnate brisačke. Dobre so tudi katerekoli druge kartonske role, ki so enako dolge ali daljše
kot te od brisačk (role od WC papirja so prekratke). Daljše kot so role, večji rain-maker lahko ustvarite
in tako dobite boljši zvok dežja. Delavnica je primerna za otroke od 9 let naprej.

4.

Ekopravljica z naslovom Tomaž najde dom in ustvarjalnica Gozdna dežela iz naravnih materialov:
Glavni junak Tomaž je majhen radoveden želod, ki zaradi nespametnih ljudi izgubi svoj dom. Skupaj s
prijateljico veverico Piko se zato hočeš nočeš odpravi iskati nov dom. Pridite in prisluhnite poučni
zgodbi, nato pa prepustite svoji domišljiji prosto pot, saj vas po pravljici čaka brezmejno ustvarjanje
gozdne dežele iz naravnih materialov (kamen, les, odpadno listje) za vse izgubljene želodke, storže,
gozdne palčke, vile in druga gozdna bitja. Delavnica je primerna za otroke od 3 let naprej. Na voljo
imamo še nekaj ekopravljic za otroke na različne teme (kot npr. embalaža, papir, hrana, obleke,
ločevanje, divja odlagališča).

Vsaka delavnica traja 2 šolski uri in jo izvaja izkušen demonstrator. Material za delavnico priskrbimo mi,
razen odpadnega materiala (plastenke, kartonske role, stare majice ipd.), ki ga udeleženci prinesejo s seboj
od doma. Tematike delavnic stalno dopolnjujemo.

Cenik predavanja/delavnice
120 EUR za 2 šolski uri (DDV je vključen v ceno)*
stroški prevoza niso vključeni v ceno in se zaračunajo posebej**
* Predlagamo, da vsako predavanje popestrite z delavnico s podobno tematiko. Lahko se dogovorimo tudi za sklop več predavanj oz.
delavnic in v tem primeru je možen dogovor za količinski popust.
** Predavanja in delavnice na vaši ustanovi po predhodnem dogovoru izvaja naš predavatelj oz. demonstrator.

Kontakti
Urša Dolinšek, organizatorka predavanj in delavnic Zeleni okvir
Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana
E: info@ocistimo.si | T: 041 837 216, 08 387 88 56 | W: www.ebm.si, www.ocistimo.si
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