DELOVNI ZVEZEK – NI MI VSEENO, VSE NAJ BO (SPET) ZELENO

PREDLOGI ZA UPORABO

POVEŽITE SE S ŠOLAMI
Delovni zvezek bo odlično dopolnjeval vaš obstoječi program sodelovanja s šolami ali pa bo
predstavljal dobro izhodišče za začetek aktivnosti z mlajšimi.
Lokalnim šolam prestavite delovni zvezek
Organizirajte manjši dogodek za lokalne šole s katerimi sodelujete in učiteljem predstavite delovni
zvezek – čemu je namenjem, kako je sestavljen, itd. Povabite jih, da delovni zvezek uporabljajo pri
svojem delu za učenje odgovorne potrošnje in trajnostno naravnanega vedenja.
Izpostavite možnost, da lahko delovni zvezek uporabijo v celoti kot dopolnitev obstoječega šolskega
programa in naslovite tudi možnost uporabe posameznih sklopov, ki so relevantni za posamezen
razred. Uporabijo ga lahko na primer kot delovne liste ob naravoslovnih dnevih ali čistilnih akcijah.
Pošljite jim spletno različico
Delovni zvezek osnovnim šolam pošljite tudi v različici, ki je primerna za objavo na spletu. Tako ga
bodo lahko objavili tudi na svoji spletni strani, kjer bodo lahko do njega dostopali vsi: otroci, učitelji in
starši.
Ob dnevu odprtih vrat
Organizirajte aktivnosti za osnovnošolce. Ločevanje, različne pristope ponovne uporabe, odgovorno
ravnanje s hrano in vodo jim približajte skozi igro. Delovni zvezek natisnite in jim ga razdelite ali pa
posamezne vaje in gradivo izpolnite skupaj z otroki. Vključujte jih v pogovor in jih spodbujajte k
razmišljanju in jim ponudite pomoč, ko jo bodo potrebovali.
Ob pomembnejših okoljskih dnevnih
Ob svetovnem dnevu voda, dnevu zemlje, svetovnemu dnevu okolja, Evropskem tednu zmanjševanja
odpadkov in drugih pomembnejših dnevih organizirajte zabavne aktivnosti, ki jih najdete v delovnem
zvezku. Te lahko dopolnite še s svojimi idejami in igrami. Na dogodek povabite lokalne šole.
IZPOSTAVITE GA NA SPLETNIH KANALIH IN V VAŠEM PODJETJU
Objavite na spletni strani
Delovni zvezek objavite na svoji spletni strani. Naslovnico delovnega zvezka shranite kot fotografijo in
ustvarite povezavo do delovnega zvezka. V primeru, da bodo uporabniki klikali po fotografiji, bo to
omogočalo možnost, da si jo preko te povezave snamejo in shranijo. Poleg nje zapišete tudi krajši poziv
k uporabi s povezavo, ki bo vodila do istih vsebin.

Obvestite prek e-novic
Če svojim uporabnikom pošiljate e-novice, v novice vključite tudi krajše obvestilo o delovnem zvezku,
s povezavo, prek katere si lahko delovni zvezek snamejo.
Širite na družbenih omrežjih
Uporabnost delovnega zvezka širite tudi prek družbenih omrežij.
Primer:
Otroci so bolj pozorni na tukaj in zdaj. V delovnem zvezku Ni nam vseeno, vse naj bo (spet) zeleno jim
lahko skozi zabavne kvize, pobarvanke in druge miselne igre pokažemo, kako lahko z majhnimi
dejanji tudi sami prispevajo za lepši jutri  LINK #skupajzaboljsodruzbo #delovnizvezek
#nimivseenovsenajbospetzeleno
Delovni zvezek predstavite svojim zaposlenim
Organizirajte krajše srečanje, na katerem delovni zvezek predstavite zaposlenim in jih spodbudite, da
ga uporabljajo doma pri učenju odgovornega vedenja svojih otrok. Delovni zvezek lahko predstavite
tudi v krajšem dopisu in ga v e-različici pošljete preko e-maila.
Postavite ga na vidno mesto v vašem podjetju
En izvod delovnega zvezka lahko tudi natisnete in ga v podjetju, postavite na vidno mesto. Tako bo
lahko vzbudil pozornost tudi pri mimoidočih.

