OKOLJSKO OZAVEŠČANJE

ŠOLA PRIHODNOSTI
ŽE ZDAJ!
VRTCI
S svojimi izkušnjami in znanjem vam želimo biti v pomoč. Privzgojimo otrokom že v rani mladosti spoštljiv
odnos do narave, vode, rož, dreves, živali, odpadnih surovin …
Brez modre ni zelene!

OSNOVNE ŠOLE
Učni programi vključujejo ogromno različnih okoljskih tem in področij. Osnovnošolci se na eko uricah naučijo,
kako sobivati z naravo. Vse naučeno prenašajo domov na starše, stare starše, starejše in mlajše sorojence.
Pomemben je pravi pristop in seveda zgled učitelja ter urejenost in vizija šole. S svojimi izkušnjami smo vam
lahko v pomoč.

SREDNJE ŠOLE
Dijaki se zavedajo tako širše okoljske problematike kot nujnosti zmanjševanja količine odpadkov,
njihovega ločevanja, ponovne uporabe in predelave v nove surovine. Dovolite, da smo vam v pomoč in
vam skušamo razkriti vso širino okoljske problematike, od nujnosti kroženja materialov do neizbežnega
krožnega gospodarstva.

Zavest posameznika o varstvu narave se začne oblikovati že v otroštvu, v družinskem
okolju in kasneje med vrstniki v vrtcu in šoli. Le na tak način vzgojimo odgovorne člane
družbe z razvito okoljsko etiko in čutom za okolje. Zato se prednostno osredotočamo
predvsem na otroke, jih ozaveščamo, izobražujemo in jim stojimo ob strani. V tem
šolskem letu bomo spodbujali k preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi, krožnemu
gospodarstvu ter seveda k ločevanju odpadkov, kar je osnova za recikliranje in pridobivanje novih surovin.
Naj krožno gospodarjenje z odpadki postane naš način življenja!
Pomembna tema je čista pitna voda, zato bomo na vsakem koraku, vedno in povsod,
spodbujali k pitju vode iz pipe.
Nikakor pa ne bomo zanemarili odpadne vode. S tem, ko
pritisnemo tipko na straniščni školjki, se pot odplake še
zdaleč ne konča, temveč se šele začne. Pomembno je, da v
straniščno školjko ne mečemo ničesar, kar tja ne sodi. Vsako
slabo ravnanje vpliva na kakovost prečiščevanja odpadnih
voda in lahko negativno vpliva na kanalizacijsko omrežje in
spremljajoče infrastrukture oz. vsaj na njihov del.

Vsaka šola in vrtec ima v svoji viziji gotovo opredeljene
vrednote za trajnostni razvoj. Vrednot pa se je treba učiti,
jih pojasnjevati, utemeljevati, doživljati in ponotranjiti.
Na vseh področjih življenja se moramo nenehno
odločati o tem, kako bomo ravnali, zaradi sebe in drugih.
Pri mnogih odločitvah je najpomembneje ugotoviti, kaj
je prav in kaj narobe, da bomo ravnali pravilno. Brez
izoblikovanih vrednot to ni mogoče.
Primarno vlogo pri uresničevanju trajnostnega razvoja imata zato vzgoja in izobraževanje na vseh stopnjah.
Učitelji, vzgojitelji in poslovne družbe smo usmerjevalci in opazovalci, ki otroke učimo, vodimo in jim z
dejanji dajemo zgled. Nujno je, da se zgledujejo tudi po naravi. Skupaj delujemo kot tim, smo prenašalci
in prejemniki. Táko sodelovanje bo učinkovito za trajnostni razvoj – postalo bo vseživljenjski proces.

»Trajnostni razvoj pomeni ohranjanje in izboljševanje razmer za življenje ljudi in
ohranjanje vitalnosti in raznovrstnosti ekosistemov. Za uresničevanje trajnostnega
razvoja je treba predvsem izboljšati odnose med ljudmi in odnos ljudi do ekosistemov
ter prilagoditi pritiske na ljudi in ekosisteme.« (Godec 2006, str. 109)

Nudimo vam predavanja, delavnice na temo odpadnega jedilnega olja oz. delavnice za
izdelavo sveč, posodimo vam svojo maskoto – Cofka, organiziramo srečanje z našim
smetarskim vozilom, pripravimo voden ogled zbirno reciklažnega centra za ločeno zbiranje
odpadkov, voden ogled vodarne in Centralne čistilne naprave, enkrat letno organiziramo
eko zabavo ob dnevu Zemlje ter druge oblike ozaveščanja, vse s ciljem in željo pravilnega
razumevanja varovanja narave ter okolja. Vsebine in oblike ozaveščanja prilagajamo
posameznim starostnim skupinam otrok in mladostnikov.

Naše aktivnosti lahko vključite v svoj učni program. Na naši spletni strani www.komunala-nm.si si v EKO
kotičku lahko ogledate aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu EKO šole.
Veliko izkušenj smo že delili z vami v projektih »Ločuj, Zemljo varuj«, »Kemso« in »Sraka Špela ločuje«.

Aktivnosti:

1

VODEN OGLED ZBIRNO
RECIKLAŽNEGA CENTRA
ZRC je zelo pomemben segment na področju
ločenega zbiranja odpadkov. Otroci spoznajo
delovanje zbirnega centra in osvojijo znanje
ponovne uporabe. Ob tem prepoznavajo različne
vrste in skupine odpadkov ter načine njihovega
zbiranja in prepuščanja v zbirnih centrih.

2

VODEN OGLED VODARNE JEZERO ALI VODARNE STOPIČE
Voda je pomembna dobrina in predpogoj za življenje. Čeprav prevladuje mišljenje, da je voda nekaj
samoumevnega, postaja dostop do nje vse bolj pereč svetovni problem. Zato je potrebna skrb tako za
kakovost kot za količino pitne vode. Potrebna je tudi odgovornost, ki se začne že pri posamezniku. Za
dobro vodo smo odgovorni vsi – voda je naša skupna skrb.
Vodarni delujeta po najsodobnejši tehnologiji čiščenja pitne vode, ki s trofaznim sistemom zagotavlja
izjemno učinkovitost čiščenja. Prebivalci petih dolenjskih občin, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Jezero
in Stopiče, so se tako za vedno poslovili od prekuhavanja pitne vode, saj s pomočjo sodobnih naprav za
pripravo vode v gospodinjstva po ceveh priteče bistra pitna voda. Kakšno vodo imamo v našem okolju?
Kaj priteče iz naših pip? Del odgovora na ta vprašanja boste dobili z ogledom vodarn, kjer se izvaja
priprava pitne vode.

3

VODEN OGLED CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE
Nova čistilna naprava je projektirana in zgrajena za 55.000 populacijskih enot.
Centralna čistilna naprava zagotavlja čiščenje odpadnih voda skladno z zahtevami zakonodaje in s
tem zagotavlja trajnostni razvoj ter kakovostno življenjsko okolje za bolj zdravo življenje posameznika.
Pomanjkljiv sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda je nekoč močno obremenjeval vodotok reke
Krke. Z novo čistilno napravo pa je dosežena zaščita razpoložljivih vodnih virov in podtalnice. Na ogledu
se učenci seznanijo z delovanjem čistilne naprave, stopnjami čiščenja, procesi, ki potekajo v bazenih, in
obdelavo odvečnega blata. Učenci najprej sledijo predstavitvi, nato pa se izvede voden ogled čistilne
naprave in njenih posameznih sklopov.

4

SREČANJE Z NAŠIM SMETARNIKOM
Otroci se pobliže seznanijo s smetarskim vozilom,
njegovimi funkcijami in načinom praznjenja zabojnikov.
Spoznajo tudi naše zaposlene in njihovo delo, prepoznajo
»smetarje« kot običajne ljudi, ki skrbijo, da so naši
zabojniki prazni in jih lahko ponovno napolnimo. Otroci
spoznajo, da se odpadki oziroma surovine odvažajo
ločeno. Mit, da gre »vse v en smetarnik«, bo za vedno
zbledel.

5

PREDAVANJA
Učencem predstavimo različne teme s področja
odgovornega ravnanja z odpadki – preprečevanje
nastajanja odpadkov in njihova ponovna uporaba,
problematika zavržene hrane, ločevanje odpadkov
in njihova izraba kot vir surovin, biološki odpadki,
nevarni odpadki in prednosti krožnega gospodarstva.
Izvajamo tudi predavanja na temo pitne in odpadne
vode. Vsebina predavanja je prilagojena posamezni
starostni skupini učencev.

6

IZPOSOJA NAŠE MASKOTE –
COFKO
Lahko si izposodite našega Cofka, otroci ga
obožujejo! V vsaki šoli ali vrtcu imate osebo,
ki lahko obleče našega Cofka in tako priredite
prijetno ozaveščevalno druženje. Tudi učne urice
lahko popestrite z našim prijetnim hrčkom Cofkom.
Uživali boste vi in otroci.

POŠILJAMO VAM KORISTNE NAPOTKE
Tako kot doslej vam bomo tudi v tem šolskem letu po elektronski pošti pošiljali napotke za izvedbo
aktualnih aktivnosti. Seveda pa ne pozabite na:

•
•
•
•

nepogrešljiv priročnik na poti do manj stvari in večjega zadovoljstva – NE ZAVRZI ME;
priročni koraki za zmanjševanje zavržene hrane – REŠIMO HRANO, REŠIMO PLANET;
splošne smernice ZA ORGANIZACIJO ZERO WASTE PRIREDITEV;
NI MI VSEENO, VSE NAJ BO (SPET) ZELENO: delovni zvezek za spodbujanje odgovornega vedenja do okolja.

V kolikor vas zanimajo naše pobude in aktivnosti, vas vabimo, da nam pišete na e-naslov
sonja.kolenc@komunala-nm.si. Potrudili se bomo, da ustrežemo vašim željam.
MLADI IMAJO VREDNOTE, SAMO USMERITI JI MORAMO V PRAVO SMER.
Učenje za trajnostni način življenja je vse to in še kaj!

