
 

PREDSTAVITEV EKOŠOLE 

 

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 

otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno 

udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.  

Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 

14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno 

zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program 

Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia. To je tudi 

edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam in vrtcem za okoljevarstveno 

delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). 

Prizadevanje za čisto in urejeno okolje je v  vrtcu Ljutomer že od nekdaj veljajo za osnovno 

vrednoto, ki so jo v vzgojni proces vključevale vzgojiteljice vse do leta 2007, ko smo tudi uradno 

podpisali izjavo o eko-poslanstvu, t.i. Eko-listino. S tem smo se tudi zavezali skrbi za trajnostni 

razvoj, za okoljsko ozaveščanje posameznika in skupnosti. 

 

TEMELJNA NAČELA DELOVANJA PROGRAMA EKOŠOLA 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci kmalu v prihodnosti  vplivali 

in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v 

programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na 

obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za 

življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela: 

 skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za 

okolje in naravo, 

 okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 

programu, 

 naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 

 vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 

 dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov, 

 vzgojno delo znotraj vrtca je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci, 

 prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 

https://www.ekosola.si/sedem-korakov/
http://www.drustvo-doves.si/


 

CILJI PROGRAMA EKOŠOLA 

 vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.  

 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

 spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 

 povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

 razvijati pozitivne medsebojne odnose 

 sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

 vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

 povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše. 

 

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak 

dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno 

primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija 

odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. 

 

https://ekosola.si/predstavitev-ekosole/#1456578361686-5514e3c5-ae77

