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CHANGE YOUR ROLE / SPREMENI SVOJO VLOGO 

Dodatni predlogi aktivnosti za delo od doma v programih  

Ekošola in Mladi poročevalci za okolje 
 

 

 

 
Mednarodni program MPO - Mladi poročevalci za okolje (YRE – Young Reporters for the 

Environment) v času učenja na daljavo organizira posebno kampanjo #YREstayshome 

(#MPOostanedoma). Razpisuje različne izzive za pripravo prispevkov, on-line klepete in webinarje. 

Prispevki so lahko pripravljeni v slovenščini ali angleščini, pošljite nam jih tudi na info@ekosola.si, da 

jih objavimo na FB, upoštevali jih bomo tudi na nacionalni ravni za projekt Mladi poročevalci za okolje 

za 2019/2020. Več na povezavah: 

 Spletna stran programa Ekošola: opis in vabilo, 

 Facebook straneh @Ekošola in @MladiPoročevalciZaOkolje; 

 posebna izdaja e-novičnika YRE (v angleščini): opis, potek. 

 

 

 

 

 

1)  POGLEJ SKOZI OKNO 
1. korak:  Poglej skozi okno - fotografiraj, kaj vidiš. 

2. korak:  Naredi spisek stvari, rastlin in živali, ki jih vidiš. 

3. korak:  Doma se pogovorite o odpadkih, ki jih lahko vidimo. Zakaj v naravi ni odpadkov? 

4. korak: Razmisli in zapiši, kar si ugotovil. Kakšne spremembe predlagaš? Pošlji svojo 

fotografijo in razmišljanje mentorju/mentorici ali na info@ekosola.si. Če jo boš objavil sam/a 

ali s starši, navedi #Ekošola  #YREstayshome  #ESPACE.  

 

2)  NEKOČ IN DANES: skrbi in deli  
1. korak:   Pokliči svoje stare starše (ali starejše sorodnike, prijatelje)! 

2. korak:  Pogovori se z njimi, kako so! Vprašaj jih:  

Ali proizvedejo manj odpadkov kot takrat, ko so bili tvojih let? 

Zakaj je bilo takrat manj odpadkov?  

3. korak: Zapiši, kar bodo povedali. Pogovorite se v družini o tem. 

4. korak:  Kaj moramo spremeniti ali prilagoditi, da bomo proizvedli manj odpadkov? Če lahko, 

lahko v razmišljanje vključiš tudi fotografijo starih staršev! 

5. Korak: Razmisli in zapiši, kar si ugotovil. Pošlji svojo fotografijo (lahko tudi fotografijo starih 

staršev) in razmišljanje mentorju/mentorici ali na info@ekosola.si. Če jo boš objavil sam/a ali 

s starši, navedi #Ekošola  #YREstayshome  #ESPACE. 

 

 

Ostanimo doma, a ostanimo povezani in aktivni! 

 

Kampanja #MPOostanedoma, #YREstayshome:  tedenski izzivi, spletni klepeti, webinarji 
 

Združevanje projektov z aktivnostmi 'Poglej skozi okno' in 'Nekoč in danes' 
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