6. korak:
Obveščanje in vključevanje
Med ključnimi cilji programa Ekošola sta večanje splošne ozaveščenosti o okoljskih aktivnosti – po
vsej šoli in v širši skupnosti – in zagotavljanje, da čim več ljudi dobi priložnost za sodelovanje.
Aktivnosti oziroma ukrepi naj torej ne bodo omejeni samo na šolo, temveč jih naj učenci udejanjijo tudi
doma oziroma v lokalni skupnosti.
Vključevanje širše skupnosti prinaša več koristi; starši, sosedje, lokalna podjetja, lokalne oblasti,
lokalne nevladne organizacije so lahko viri nasvetov, informacij, praktične pomoči in finančne podpore.
To je tudi idealna priložnost za boljšo prepoznavnost šole v skupnosti, saj lahko staršem pošilja svoje
glasilo, lokalnemu časopisu izdaja sporočila za javnost, prireja dneve odprtih vrat ipd. Odbor programa
Ekošola lahko med svojimi člani določi skupino za odnose z javnostmi, ki naj skrbi za boljšo vidnost v
šoli in skupnosti.
Eden najboljših načinov vključevanja celotne šole je organizacija rednega 'Dneva (ali tedna) ukrepov',
ki naj vključuje celotno šolo. To je priložnost za vse v šoli – učence, učitelje in drugo šolsko osebje –,
da si skupaj prizadevajo doseči nekatere cilje, ki so določeni v načrtu dela. 'Dneve ukrepov' morate
načrtovati tako, da določite zadolžitve in poskrbite, da vsi vedo, kaj morajo narediti.
Vendar pa je ključnega pomena vsakodnevno vključevanje vseh v šolske ekoaktivnosti. Aktivnosti, kot
so recikliranje, varčevanje z energijo ter ozaveščenost o vodi in odpadkih, lahko uspejo samo, če jih
izvajajo vsi.
Nekaj predlogov, kako lahko odbor programa Ekošola načrtuje obveščanje:
Vključevanje celotne šole
•

Priredite vsešolsko volilno kampanjo za predstavnike učencev v Odboru programa Ekošola.

•

Priredite šolska zborovanja, na katerih lahko potencialni predstavniki učencev razložijo vsem
na šoli, zakaj kandidirajo na volitvah.

•

Na oglasni deski programa Ekošola objavite informacije, ki ste jih zbrali med okoljskim
pregledom. Vse v šoli lahko redno obveščate o napredku pri doseganju zastavljenih ciljev.

•

Izvedite vsešolske ankete ter zberite informacije o položaju šolskega okolja.

•

Redno izkoristite šolska zborovanja za predstavitev aktivnosti programa Ekošola in za
poročanje o napredku. Otroke lahko spodbujate, naj uporabljajo različne metode predstavitve
(npr. dramska uprizoritev, glasbeni nastop, programi za predstavitev), da bo njihovo poročanje
učinkovitejše.

•

Objavljajte informacije o aktivnostih programa Ekošola na šolski spletni strani (če je nimate,
naredite spletno stran Ekošola za svojo šolo).

•

Priredite vsešolsko tekmovanje za besedilo in oblikovanje šolske ekolistine.

•

Organizirajte letno proslavo programa Ekošola, na kateri lahko vsa šola proslavlja uspeh, ki ga
je dosegla med letom.

Vključevanje skupnosti
•

Zasnujte glasilo, ki redno obvešča starše o procesu programa Ekošola. Izvode glasila lahko
pošljete tudi drugim članom skupnosti (npr. občinskemu svetu, faram, lokalnim podjetjem).

•

Pošljite pisma lokalnim podjetjem ter prosite za pomoč pri pobudah.

•

Prosite ustrezne ljudi iz skupnosti, naj pridejo na šolo in imajo predavanje ali ponudijo pomoč
pri določenih nalogah.

•

Izdajajte sporočila za javnost, v katerih obveščajte o aktivnostih programa Ekošola, rezultatih
raziskav in dosežkih.

•

Izvajajte ankete v celotni skupnosti in zberite informacije o okoljskih vprašanjih, ki so za vas
najpomembnejša.

•

Razdelite šolsko ekolistino po vsej skupnosti.

•

Povabite ljudi iz skupnosti, naj se udeležijo proslave programa Ekošola.

