Slovo na úvod

Uplatňovanie princípov trvalo udržateľného
rozvoja sa dostáva do popredia
Verím, že otázky obnoviteľnosti prírodných zdrojov,

Vážení čitatelia,
rezort školstva si uvedomuje, že ochrana a skvalit-

separovania odpadu, skleníkového efektu či erózie pôdy

ňovanie životného prostredia je jednou zo základných

sa stanú pre nich námetom na hľadanie nových riešení.

podmienok rozvoja spoločnosti. Je to úloha náročná

Apelujeme preto na zodpovedný prístup učiteľov, finan-

a zodpovedná a pri jej napĺňaní Ministerstvo školstva

čne i metodicky podporujeme ich ďalšie vzdelávanie,

Slovenskej republiky intenzívne spolupracuje s ostatný-

investujeme do učebníc a učebných pomôcok.

mi rezortmi. Cesta trvalo udržateľného rozvoja závisí
totiž od zvyšovania environmentálneho povedomia občanov a jeho informovanosti o situácii na Slovensku i v
konkrétnom regióne.

Vo vyučovaní sa snažíme presadzovať alternatívne
formy a nové didaktické postupy, ktoré zlepšujú kvalitu
vzdelávacieho procesu. V oblasti ďalšieho vzdelávania
podporujeme aktivity zamerané na zabezpečenie výuč-

Skvalitnenie systému environmentálnej výchovy
a vzdelávania na školách je jednou z hlavných zásad
smerujúcich k uplatneniu princípov trvalo udržateľného
rozvoja. Tieto zručnosti sú u našich detí budované už na
úrovni predškolských zariadení, kde sa hravou, ale zároveň aj náučnou formou učia spoznávať prirodzené javy a
súčasti nášho životného prostredia. Nástupom do školy
si už spolu s komplexným poznávaním vzťahov medzi
zložkami ekosystému formujú svoj vnútorný hodnotový
svet. Environmentálna výchova je pritom súčasťou me-

by filozofie a základných princípov trvalo udržateľného
rozvoja.
Životné prostredie, jeho ochrana, vzťah človeka a
prírody – to sú témy rovnako dôležité pre ďalší rozvoj
ľudstva, ako aj život každého jedného z nás. Rezort školstva bude i naďalej viesť naše deti k zodpovednosti v
environmentálnej výchove. Rovnako bude pokračovať
v podpore ich voľnočasových a záujmových aktivít súvisiacich so životným prostredím. Verím, že spoločným
úsilím sa nám to bude dariť.

dzipredmetových vzťahov nielen v prírodovednej, ale aj
v spoločenskovednej oblasti.
Uplatňovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja
sa dostáva do popredia práve v poslednom období, keď
riešenie globálnych problémov ľudstva otvára témy na
širokú diskusiu o budúcnosti ľudstva. Je potrebné, aby
sa študenti na vyššom stupni škôl do tejto diskusie zaJán Mikolaj

pojili, naučili sa vnímať globálne problémy ľudstva, oce-

podpredseda vlády a minister školstva SR

nili ich riešenia, prichádzali s novými nápadmi.
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