VŠECHNO NEJLEPŠÍ EKOŠKOLO!
Startují 10. narozeniny programu Ekoškola v ČR
Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, který v České republice koordinuje Sdružení
TEREZA. Žáky základních a středních škol vede k šetrnějšímu provozu své školy a učí je
snižovat ekologický dopad svého jednání na životní prostředí. Ve spolupráci s učiteli,
vedením školy a zástupci místní komunity hledají úspory energie a vody, snaží se
o snižování množství odpadů a jejich třídění a také o zlepšení prostředí školy
a jejího okolí.
Společně usilují o získání mezinárodního titulu Ekoškola. Významnou podporu tento
program nachází ve společnosti IKEA, s.r.o., která je generálním partnerem v ČR.

JAN SMRČKA
Vedoucí mezinárodního programu
Ekoškola, vás v inspirativním
povídání přenese do zákulisí
tohoto programu.

Letos je to právě 10 let, co se školy v Česku mohou do tohoto programu zapojit.
Oslavy výročí proběhnou v Den životního prostředí 5. června, kdy se bude slavit na všech
Ekoškolách po celé České republice. Školy se do oslav mohou zapojit natočením videa “Tanec sedmi
kroků”, který symbolizuje metodiku našeho programu.
Během oslav připomenou sobě i místní veřejnosti, co se jim podařilo za dobu, kdy jsou do programu
zapojeni a co chystají do budoucna.
Školy, kterým byl tento rok udělen titul Ekoškola, jsou pozvané na slavnostní vyhlášení titulů,
které proběhne 18. června v Senátu České republiky v Praze.

www.ekoskola.cz

￼

Jak hodnotíš oněch deset let
deseti slovy?
„Příležitost, smysluplnost, proces, úspěch, změna,
poslání, radost, příležitost, odvaha i pokora.“
Čím to, že je dokážete nalákat do Ekotýmu dnešní děti
pohlcené online světem?
„Z mých zkušeností děti na Ekoškole láká především parta.
To, že patří do nějaké skupiny stejně smýšlejících lidí,
že mají možnost ovlivňovat své okolí, být
v mnoha ohledech partnery svým učitelům.“

Pár čísel:
V současné době Ekoškola probíhá
v 59 zemích světa a účastní se jí
přes 15 milionů dětí a1 milion učitelů na 45 tisíc školách.
Do České republiky zavdlo Sdruženi TEREZA program v roce 2005.
Dnes je v programu Ekoškola zapojeno 300 základních a středních škol
s více než 77 814 žáky.
To znamená, že každý 17. žák v Česku chodí do Ekoškoly.
Na každém16. kilometru narazíte v ČR na Ekoškolu.
996 věcí změnili žáci k lepšímu.
Na 138 školách visí mezinárodní zelená vlajka
označující školu s titulem Ekoškola.

www.ekoskola.cz

Čím žáky EKOŠKOLA obohacuje,
možná i jako málo co jiného?
A čím učitele?
„Hlavní přínos je v učení se zodpovědnosti a získávání akčních
kompetencí. Program Ekoškola učí žáky samostatně se
rozhodovat a organizovat. Vede je k tomu, aby viděli problémy
kolem sebe, hledali řešení a postupy vedoucí k jejich nápravě.
K tomu přičtěme ještě
rozměr životního prostředí a máme tu kluky a holky,
kteří opravdu mění svět k lepšímu.“
„Učitelé získávají díky Ekoškole možnost navázat se žáky jiný
vztah, založený na partnerství. Mají možnost naučit se vnímat
žáky ne jako nástroje, kterými šoupou v rámci školy, ale jako
hybatele, kteří sami mění prostředí kolem sebe.“

"Tanec sedmi kroků" naleznete zde:
http://bit.ly/1Dbqr6Q

www.ekoskola.cz

￼ Co v tobě, i po deseti letech,
budí na EKOŠKOLÁCH respekt ?
„Nadšení, odvaha a houževnatost učitelů i dětí jít občas proti proudu
a přitom nepoužívat represivní metody typu ekohlídek, které bodují
či jinak mocensky kontrolují ostatní.“

Co „závidíš“ dětem v EKOŠKOLE?
„Já obecně moc nezávidím, ale líbí se mi, jak na Ekoškolách fungují
Ekotýmy, kde se dokázal koordinátor upozadit a dát prostor dětem.
Taková parta, která přitom jasně ví, k čemu směřuje, mi na základní
i střední škole chyběla.“

Co ti EKOŠKOLA dala, co vzala?
„Dala mi možnost setkávat se s velmi zajímavými lidmi a zlepšovat
životní prostředí cestou, která je z dlouhodobého hlediska velmi efektivní.
Zlepšila mne i jako pedagoga a člověka, který se učí kriticky myslet.
Vzala mi mnoho hodin spánku ...“

Mezinárodní program Ekoškola v ČR koordinuje Sdružení TEREZA.
Za PR oddělení: Soňa Polonyiová, sona.polonyiova@terezanet.cz

www.terezanet.cz

