CATEGORIA MEDIU: ECO-BRICOLAJ

De ce eco-bricolaj?
Un parc sau o grădină fără flori, copaci şi animale nu are farmecul pe care-l căutăm atât de mult în
natură. Un rol aparte în acest peisaj îl au păsările care sunt o prezenţă încântătoare prin sunetele lor
foarte plăcute.
Casuţele de păsări au rolul de a atrage şi proteja speciile înaripate.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Conceptul - gândeşte-te o idee care să transmită importanţa iniţiative, crează-i o imagine
şi un nume şi răspândeşte vestea!

2.

Planul evenimentului – planul ar trebui să conţină locaţia desfăşurării iniţiativei, data şi
ora, persoanele implicate şi responsabilităţi alocate acestora, resursele necesare
construirii căsuţelor, acorduri de la instituţiile implicate (dacă este nevoie), planul de
promovare în rândul colegilor, dar şi în rândul comunităţii.

3.

Echipa – elevii ar trebui implicaţi cât mai mult în astfel de iniţiative pentru a le dezvolta
abilitatea de a conduce echipe, organizare şi spiritul civic. Pot fi responsabili cu alegerea
locaţiei, coordonatori de echipe, micii ingineri, fotografi sau designeri.

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), după care vorbește despre schimbarea pe care
urmează să o realizezi.

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.

Cum ar trebui să fie construită o căsuţă – ea ar trebui să fie durabilă, hidro-izolată şi uşor
accesibilă pentru a putea fi curăţată. Ca material, lemnul netratat este cea mai bună
soluţie. Acoperișul unei căsuțe ar trebui să fie cu 5-10 cm mai mare pe fiecare latură
decât baza acesteia, pentru a proteja intrarea de precipitaţii şi soare. Intrarea trebuie sa
fie proporţională cu mărimea păsării pentru care a fost construită căsuţa. Amplasarea se
face în zone inaccesibile prădătorilor naturali, iar intrările în căsuţe ar trebui orientate în
altă direcţie decât cea a vântului şi ar trebui plasate astfel încât să fie parţial însorite.

7.

Mulțumește! Premiază fiecare participant pentru activitatea depusă!

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Găsește un concept
Alege o locație bună
Verifică cu administraţia parcului/grădinii dacă sunt de acord cu iniţiativa
Formează o echipă de voinicei
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Fă o listă cu resursele necesare și ai grijă să le ai pe toate în ziua destinată construcției
Promovează acțiunea în școala/ grădinița / comunitatea ta
Realizează fotografii/ filmulețe de la acțiunea de reciclare
RESURSELE NECESARE
Scânduri
Mănuși
Mătură
Făraș
Ciocan
Cuie
Urechiuşe metalice, lanţ sau cordelină pentru agăţat
Fierăstrău
Vopsea şi pensulă

