Pravidlá programu
Pravidlá programu Zelená škola
na školský rok 2016/2017
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre
materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť
seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých
si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov
a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím
prispievajú k pozitívnej zmene.
Program na Slovensku koordinuje : Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica.
Národným garantom programu Zelená škola je : sieť environmentálnevýchovných organizácií ŠPIRÁLA.
Medzinárodným garantom je: Nadácia FEE - Foundation for Environmental
Education.

VÍZIA PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA
Vytvárať školské komunity, kde si môžu ich členovia zažiť čaro i nástrahy
spolupráce a vyskúšať si svoje sily zoči-voči praktickým výzvam. Škola by mala
vytvárať priestor, kde si mladí ľudia spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú
prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne
riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Študenti by mali byť
spolutvorcami hodnôt a aktivít na škole. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu,
dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.

O programe
Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania,
zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so
školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na
svete, programu Zelená škola.

Škola zmeny
Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale
že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii
dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny
dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Realizácia programu podporuje v školách priestor na rozvoj tvorivého
a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova
umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. V školách zapojených
v
programe
dochádza
k zlepšeniu
medziľudských
vzťahov
a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:






schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou
zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny
o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady
na životné prostredie a spoločnosť.

Na ceste k zmene
Školám ponúkame jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza
programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.
1. Kolégium Zelenej školy - akčná skupina a organizačný garant programu
v škole;
2. Environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy vo vybranej téme,
ktorá je podkladom pre systematické plánovanie (pozri Environmentálny
akčný plán);
3. Environmentálny akčný plán (EAP) - dlhodobejšia vízia školy
v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne
aktivity;
4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu - priebežné
monitorovanie priebehu programu v škole a úspešnosti zavádzaných opatrení
v rámci naplánovaného EAP;
5. Pro-environmentálna výučba – zapracovanie environmentálnej výchovy
do vyučovania.;
6. Informovanie a spolupráca - presah environmentálnych aktivít do života
školy a jej okolia;
7. Eko-kódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy.

Školám sa poskytuje:






inšpiratívne a zážitkové workshopy,
metodické a informačné materiály,
profesionálnych osobných konzultantov,
výmena skúseností s inými školami,
informačnú podporu.

Aktivity programu
Medzi pravidelné aktivity pre školy zapojené v programe patrí:




Deň Zelených škôl - deň, počas ktorého školy na celom Slovensku žijú
environmentálnymi aktivitami.
Grantový program - grantový program Pomáhame vyrásť s cieľom
podporiť školské projekty.

Témy
Školy zapojené v programe Zelená škola si na základe svojich potrieb
a výsledkov environmentálneho auditu vyberajú prioritnú tému, ktorej sa budú
do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie (odporúča sa dva roky).
Ciele, aktivity a vzdelávanie naplánované v Environmentálnom akčnom pláne sa
budú týkať najmä vybranej prioritnej témy.
Je možné si k prioritnej téme pribrať aj vedľajšiu tému či realizovať čiastkové
aktivity z iných tém, no škola by si mala predtým zvážiť svoje personálne,
časové a finančné možnosti. Je lepšie venovať sa iba jednej téme, no kvalitne
a do hĺbky, ako sa snažiť „robiť všetko” a byť potom demotivovaný.
Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým
certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému. Realizácia programu
Zelená škola na konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období
zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť tak získava
na rozmanitosti a pestrosti.Ďalej nájdete inšpirácie na ciele a aktivity v
jednotlivých témach. Sú to len príklady, bude výborné, ak si vytvoríte vaše
vlastné ciele a aktivity šité na mieru podmienkam a potrebám na vašej škole.
Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:








Voda
Odpad
Energia
Doprava a ovzdušie
Zelené úradovanie a obstarávanie
Zeleň a ochrana prírody

