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ODJECI ZELENOG TJEDNA

Ekoradionice izazvale pravi “boom” među djecom
23.04.2015 12:37 Čakovec | Piše: RR
U četiri mjeseca više od tisuću djece prošlo je kroz ekoradionice u organizaciji ZEO Nobilisa Čakovec. U ovom “Zelenom
tjednu” uz radionice, organizirana je i izložbe, a sutra slijedi i Dan otvorenih vrata.
Na dječjem odjelu Knjižnice i čitaonice Čakovec jučer je otvorena izložba radova koji su nastali tijekom ekoradionica
organiziranih od početka ove godine. Interes za ove radionice iznimno je velik, ističe predsjednica ZEO Nobilisa, Ana
Bajsić:
- Izložba je otpočetka zamišljena u smislu prezentacije radova koje su djeca radila zadnja četiri mjeseca. Djeca su jako
vezana za radove i jedva smo ih sačuvali do izložbe jer ih djeca vole odnijeti kući za uspomenu na rad u radionicama.
Nismo očekivali da će ovaj projekat imati takav odjek. Od jedne radionice mjesečno što je bilo planirano, razvile su se
dvije tri mjesečno, a iskazan je interes i za više. Odaziv je jako velik na sve radionice,. a posebno ovaj serijal
"Suncokretov krug", posebice kad se radi o radionicama koje su na otvorenom. Na njima se djeca educiraju na drugačiji
način o temama o zaštiti okoliša. Djeca uče kako sama mogu sudjelovati u čuvanju okolišta te na primjerima vide da
otpad koji bacaju može biti iskoristiv za neke druge stvari. Dogodio se veliki “boom” što se tiče interesa za ove
radionice. Do sada je kroz njih prošlo oko tisuću djece kroz četiri mjeseca. Radit ćemo ih do kraja školske godine, pa
ponovo na jesen. U ljeti za vrijeme školskih praznika nećemo imati taj tip radionica već ćemo jedan tjedan u čakovečkoj
knjižnici organizirati svaki dan radionice s djecom. '
O sortiranju otpada uči se već od vrtićke dobi
Ana Bajsić ističe i visoku kulturu u području sortiranja otpada, a na edukaciji se kvalitetno radi već s najmlađim
uzrastom djece:
- Vidimo velik pomak i u prijemčljivosti akcije “Kam se koje smeče meče” koja se provodi već 13 godina. Nemamo
problema oko sortiranja otpada kao što to vidimo da ostatak Hrvatske ima. Kod nas u Međimurju je velika educiranost
i vrtićaraca i školske djece u domeni odlaganja otpada i općenito zaštite prirode. Veliku ulogu imaju u tome tete u
vrtićima i učitelji u osnovnim školama čiji je rad za svaku pohvalu.'
Što nas još očekuje do kraja “Zelenog tjedna”?
Danas u 15 sati na Dječjem odjelu čakovečke knjižnice slijedi radionica za treći razred osnovne škole “Kako se izrađuju
planinarski čvorovi” s početkom u 15 sati.
U petak, 24. travnja slijedi Dan otvorenih vrata Nobilis u prostorijama udruge A. Schulteissa 19, Čakovec, ured br. 69)
od 10 do 17 sati unutar koje će biti organizirana i jedna radionica za starije osobe. Zainteresiranim građanima članovi
Nobilisa dijelit će se i vreće za reciklažu otpada.
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