
  

 
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža stališča le avtorja, Komisija pa ne more biti odgovorna za nobeno uporabo 
informacij, ki jih vsebujejo. 
 

 
 

Zelena šola 

Vir / Povezava: http://zelenaskola.sk/ 

Tematsko področje: 

☒  podnebje 

☐  prehrana 

☒  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☒  projekt 

☐  Pobudo 

☐  program 

☐  proizvodnja 

☐  informacija 

☒  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☒  Otroci do 14. leta 

☒  Mladostniki 

☒  Učitelji /izobraževalci  

☒  Mladinski svetovalci 

☒  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek: 

Zelena šola je izobraževalni program namenjen vrtcem, osnovnim, srednjim in drugim šolam, ki vsakodnevno 

ukrepajo, da bi zmanjšale ekološki odtis, naredile, kar poučujejo drugače in navdihuje starše in lokalne uprave. 

Cilj programa je podpreti šolske skupnosti, ki s sodelovanjem spremenjajo svoje okoljsko vedenje in tako 

prispevajo k ublažitvi vpliva šole na podnebne spremembe. 

Opis: 

Izvedba programa Zelena šola podpira prostor za šole za razvoj 

ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja. Praktično in celovito okoljsko 

izobraževanje omogoča kontekst in globlje razumevanje. V šolah, 

vključenih v program, se medseobni odnosi in vzdušje izboljšujejo s 

sodelovanjem pri skupnih ciljih. 

Učitelja v programu dojemajo kot nekoga, ki pomaga usmerjati šolo skozi 

spremembe. Vključevanje številnih učiteljev v program omogoča, da 

izpolnijo svoje sanje o pomenskih dejavnostih, se razvijejo in prinesejo 

nove perspektive v okolje in družbo. Šole lahko izbirajo med temi temami: 

voda, odpadki, energija, hrana, prevoz in zrak, zelena javna naročila, 

ohranjanje narave in zelenje. 

Program ponuja šolam edinstveno metodologijo v sedmih (7) korakih. 

Metodologija 7-korakov je preprosto, a učinkovito orodje za pozitivne spremembe, ki se bodo lahko tudi v vaši 

šoli - spremembe ne samo v okolju, ampak tudi v medsebojnih odnosih, sodelovanju in splošnem vzdušju na 

šoli. Te korake šola izvaja postopoma v celotnem obdobju certificiranja. (1. zelena šolska šola, 2. šolska okoljska 

revizija, 3. okoljski akcijski načrt, 4. spremljanje in vrednotenje, 5. okoljsko poučevanje, 6. informiranje in 

vključevanje skupnosti, 7. eko kodeks). Program sistematično spremlja in vodi do praktičnih rešitev za potrebe 

šole in okolice. 

Datum dostopa: 21.9.2020 

 

http://zelenaskola.sk/

