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Z okrogle mize: pogumno zagovarjajte dobre ideje
Eno temeljnih načel in ciljev
delovanja programa Ekošola je
povezovanje in sodelovanje. To
je pot za doseganje sprememb.
Zato smo na letošnji konferenci
koordinatorjev programa Ekošola
prvič organizirali okroglo mizo,
na kateri smo poudarili in predstavili primere uspešnega sodelovanja in povezovanja s programom in v programu Ekošola.
Spodbuditi vas namreč želimo, da
se boste čim bolj povezovali z
organizacijami in posamezniki v
vašem okolju. To je še posebej
pomembno v letošnjem šolskem
letu, ko je v metodologiji sedmih

korakov največji poudarek namenjen šestemu koraku, to je obveščanju in ozaveščanju.
DOBRE PRAKSE SOGOVORNIKOV
Komunala Novo mesto je prepoznala in podprla delo regijske
koordinatorice Lili Vavžik tako, da
vsem vključenim šolam novomeške regije pokriva stroške letne
pristojbine za sodelovanje v programu Ekošola. Tako spodbuja
področje okoljskega izobraževanja v šoli in okolici. Simon Štukelj,
predstavnik Komunale Novo

mesto, je poudaril, da so tudi
sami prepoznali pomen obveščanja in ozaveščanja.
Občina Kamnik je v občinski
proračun vključila okoljsko
izobraževanje in prav tako
finančno podpira ustanove,
vključene v program Ekošola.
Župan Marjan Šarec pravi, da
lokalna skupnost zelo veliko
pridobi z okoljsko vzgojo in
izobraževanjem ter z vsebinsko bogatimi in ustvarjalnimi
projekti programa Ekošola.
Otroci so že prevzeli vlogo
'zelenih policistov', saj skrbno
spremljajo starše in jih opozarjajo
na
primer
na
nepravilno
ločevanje
odpadkov, na neodgovorno
ravnanje z naravnimi viri, na
možnosti za ponovno uporabo
izdelkov, in jih spodbujajo k
skupnemu sodelovanju v okoljskih projektih.
OŠ Zadobrova je v programu
že 14. leto. Po številu izvedenih projektov je v samem vrhu,
prav tako po številu dosežkov
in nagrad. Ravnatelj Vladimir
Znoj je opozoril, da je koordinator tisti, ki predlaga projekte, svoje sodelavce, nadrejene
in učence pa navduši za sode-

lovanje in živi za svoje okoljsko
poslanstvo. Poudaril je, da vodstvo prej ali slej podpre dober in
premišljen projekt z jasnim
ciljem. Tudi izgovor, da je pristojbina za vključitev visok strošek, ni na mestu, saj je z uspešnim sodelovanjem pri projektih
Ekošola mogoče zaslužiti veliko
več, kot znaša pristojbina. Opozoril pa je, da sistem žal ne
omogoča in ne dovoljuje nagrajevanja uspešnih in zavzetih
koordinatorjev.
Lili Vavžik, regijska koordinatorica za OŠ v programu Ekošola,
je dodala, da denarno nagrajevanje ne sme biti poglavitna
motivacija in da koordinatorji
plačilo za svoj trud dobijo v
navdušenih in aktivnih otrocih.
»Po besedah Miše Hrovat iz
Agencije Maga z ekošolami
sodelujejo tudi številna podjetja, ki s tem izkazujejo svojo
družbeno in okoljsko odgovornost.«
MOČ IDEJE IN ZAVZETOSTI
Kot so poudarili sogovorniki, je
najpomembnejše, da zavzeti
koordinatorji zberejo pogum in
moč ter svojo idejo - pa naj bo
še tako nenavadna - predstavijo celovito in več sodelujočim:
tako vodstvu svoje ustanove kot
županu občine, vključijo pa naj
tudi podjetja iz lokalnega okolja,
starše in še koga. S povezovanjem in sodelovanjem bodo pridobili tudi potrebna sredstva.
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ROK ZA ODDAJO
ekoakcijskega načrta za
šolsko leto 2015/2016:
OŠ, SŠ, CŠOD, DD in vrtci
- 30. oktober 2015
FAKULTETE
- 30. november 2015

NOVO ŠOLSKO LETO:
NOVI PROJEKTI IN MEDNARODNO SODELOVANJE
Na Brdu pri Kranju so se na strokovni konferenci letos že tradicionalno zbrali koordinatorji, mentorji in ravnatelji iz vse Slovenije.
Štiristo petdeset udeležencev je
prisluhnilo domačim in tujim
sogovornikom.
Poleg že znanih in utečenih projektov
smo skupaj s partnerji-podporniki
predstavili kar nekaj novih projektov, ki jih bomo letos izvajali
prvič.

Hrana ni za tjavendan
Projekt je namenjen
spremljanju in raziskovanju zmanjševanja količine zavržene hrane in
premišljenemu načrtovanju pri ravnanju s hrano. V okviru
projekta bo potekal tudi nagradni
natečaj Reciklirana kuharija.

Jaz, ti mi za Slovenijo - Stara
plastenka za nov inkubator
je
vseslovenski
o k o l j s k o humanitarni
projekt, v katerem bo
organizirano zbiranje odpadnih plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja za porodnišnico Kranj. Zbiralna akcija bo potekala od 22. marca do
22. aprila 2016, lahko pa tudi že prej.
Vsebinski del projekta pa je namenjen ozaveščanju o zapiranju snovnih
tokov ali t. i. krožnem gospodarstvu.
V tem delu je organiziran tudi nagradni ustvarjalni natečaj.

Evropski projekt Odgovorno s
hrano / Eat Responsibly!

Začeli smo z izvajanjem 3-letnega
mednarodnega projekta, ki je sofinanciranega s strani EU. Sodeluje 9
držav, v Sloveniji pa bomo k sodelovanju povabili 40 ustanov.
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Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare aparate
Ozaveščevalno-zbiralna akcija na
posamezni ustanovi traja dva tedna.
Datum akcije določi ustanova sama.
Projekt se bo zaključil 15. maja.
2016.

ZNANJE O GOZDOVIH: zagon
novega mednarodnega programa
Gozdovi imajo za življenje na našem
planetu pomembno
vlogo. Cilj programa
je, da se učenci naučijo živeti zunaj, znajo opazovati naravo,
razumejo
ekološko
mrežo in imajo odgovoren odnos do prihodnosti. Nov projekt je
predstavila
Rachel
Boyle, direktorica mednarodnega
programa LEAF (Learning about
Forests).
Okvirne teme:
1. Gozd in biotska raznovrstnost
2. Gozd in podnebje
3. Gozd, izdelki in storitve
4. Zakoni in pravila v gozdu
5. Gozdni miti

»Ni bistveno,
da mladi določene stvari morajo vedeti, ključno je, da želijo vedeti!«

Raziskovalci biotske raznovrstnosti Veliki lov na rastline
Projekt omogoča in spodbuja priložnosti za šolsko raziskovanje čudovitih lokalnih rastlin in živali.
VODA JE ZAKLAD
S tem projektom program Ekošola
začenja sodelovanje z nizozemskim
veleposlaništvom v Sloveniji in nizozemskimi ekošolami. Natečaj je razdeljen v dve starostni skupini in traja
od 1. oktobra do 27. novembra 2015.
Namen natečaja je
poudariti lepote naših
rek, potokov, slapov,
naravnih in umetnih
jezer, mlakuž, ki so
bogati z živimi organizmi in njihovimi bivališči, ta pa imajo v
našem življenju pomembno vlogo.
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PRIMERI DOBRIH PRAKS
Letošnja novost konference je bila t. i. tržnica primerov dobrih praks, na kateri se je s plakati in izdelki
predstavilo 25 ustanov (vrtcev, osnovnih in srednjih
šol). Predstavili ali prikazali so izvedene aktivnosti in
projekte na različne teme: odpadke, vodo, energijo, hrano in zdravje ter biotsko raznovrstnost. Na tržnici so
lahko drugi udeleženci pridobili zamisli, kako podobne
aktivnosti v prilagojeni obliki izvesti v njihovi ustanovi.
Iz odpadnih materialov je mogoče izdelati nove dekorativne izdelke, kar so prikazali Vrtec Škofja Loka,
Vrtec Velenje, OŠ Jela Janežiča, OŠ Puconci in OŠ
Vransko -Tabor.

Gimnazija Celje - Center je pokazala
smernice, kako lahko sami poskrbimo za
čisto pitno vodo.
Kako električna energija pride do naših
domov, kako meriti porabo in kako izdelati skiro, so prikazali Vrtec Pedenjped, OŠ
Zadobrova in SŠ Domžale.

Raznovrstnost žive narave so prikazali Vrtec
Antona Medveda Kamnik, Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica, Vrtec Tezno in OŠ Olge Meglič
Ptuj.

Za zdravje je treba skrbeti že v otroštvu. Raznovrstna
hrana in veliko gibanja so recepti za zdrav življenjski
slog, kot sta prikazala VVZ Radovljica - enota Lesce
in Gimnazija Ledina.
Kako posredovati informacije o eko vsebinah in
kako ozaveščati dijake, sta prikazali SŠ Črnomelj, Gimnazija Celje - Center in Gimnazija
Ledina.

Okolica šole je pomemben prostor, kjer je mogoče
izvesti različne aktivnosti. Kako odkrivajo, spoznavajo in primerjajo živo in neživo naravo, so prikazali VVZ Kekec Grosuplje in Vrtec pri OŠ Puconci,
Gimnazija Jožeta Plečnika, Gimnazija Jurija Vege
Idrija, SŠ in gimnazija Kočevje, ŠC PET ter osnovne šole Domžale, Jela Janežiča, Miren, Puconci in Toma Brejca.
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Prejemniki zelene zastave za šolsko leto
2014/2015: Vrtec Gorišnica, OŠ Glazija, SŠ
Slovenj Gradec in Muta ter SŠ Črnomelj.
NAGRAJENCI IZBRANIH PROJEKTOV V
ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Na konferenci koordinatorjev smo podelili
nagrade naslednjim projektom: Reciklirana
kuharija, Mladi poročevalci, Šolska
VRTilnica, Pravljice za otroške sanje,
Zelene kocke (Urbanscape), Ni debate - v
Gorenje Surovino dajte stare aparate in
Prednovoletni čas. Na fotografijah je ujetih
nekaj utrinkov s podelitve.

