Calendar activități Școli Prietenoase cu Natura - Ediția II: 2017-2018
Nr.
1
2

3

4

Denumire activitate

hrănire păsări
amplasare siluete de păsări răpitoare pe geam
Participare la programul Spring Alive prin cel puțin 1 activitate la alegere:
raportarea primei semnalări a cel puțin uneia din cele 5 specii țintă (barză
3.1
albă, rândunică, cuc, prigorie, drepnea neagră)
3.2
participare concurs de desen
3.3
organizare Ziua Rândunicii
3.4
organizare Ziua Cucului
3.5
organizare Ziua Prigoriei
3.6
organizare activități pe tema Serbarea primăverii și a naturii
3.7
celebrare Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare
organizare activități legate de tema anului, coliziunea păsărilor cu
3.8
geamuri, altele decât cele menționate la punctul 2
La alegere min. 1 activitate:
4.1
plantare specii de flori, arbori, arbuști prietenoase cu viețuitoarele
4.2
participare la activitatea crește-ți propria hrănitoare
4.3
amplasare cuib artificial*
amplasare material de cuibărire
4.4
amenajare sursă de noroi pentru lăstun de casă, rândunică
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

instalare raft de protecție sub cuiburile de lăstun de casă, rândunică
amplasare adăpător
amplasare baie de nisip
amenajare refugiu pentru amfibieni, reptile
amenajare adăpost pentru arici
realizare hotel pentru insecte
participare la proiectele altor asociații, ong-uri de mediu – altele decât cele
menționate la punctul 5
participare la activități, evenimente organizate de SOR sau concursuri
lansate de SOR
celebrarea uneia dintre zilele legate de natură

Oct.

Noi.

Dec.

Ian.

Febr. Mart.

prima lună după înregistrare

se anunță pe parcurs

se anunță pe parcurs

Apr.

Mai

5

La alegere min. o metodă/program:
5.1
realizare și utilizare cutie compost
colectare baterii și depunerea lor în cutiile special amenajate în marile
5.2
magazine din toată țara
5.3
participare la programul Baterel și lumea non E
5.4
participare la programul Școala Zero Waste

participare la alte programe de colectare selectivă de deșeuri
5.5
5.6
valorificare PET, doze de aluminiu, maculatură
Concurs de recunoaștere specii**
* succes mai mare de ocupare dacă sunt amplasate la începutul iernii
** perioada exacta se anunță parcurs

