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Environmentálna výchova a vzdelávanie

Na Slovensku je 91 Zelených škôlNa Slovensku je 91 Zelených škôl  

Titulom Zelená škola a vlajkou medzinárodnej siete Eco-Schools sa od 11. októbra 2012 môže pýšiť ďalších 
34 škôl. Spolu ich je na Slovensku už 91. Medzinárodný certifikát oceňuje aktivity žiakov i učiteľov 

v ochrane životného prostredia.

Zelená škola na Slovensku 
Slávnostnej certifikácie, pod záštitou ministra životného prostredia SR  Petra Žigu, sa zú-

častnilo v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene 250 zástupcov škôl, miest a obcí, pre 
ktorých organizátori, okrem odovzdávania certifikátov a kultúrneho programu, pripravili aj zau-
jímavé workshopy na témy ako spolupráca, plánovanie aktivít a intuitívna pedagogika. Štátny 
tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský vo svojom príhovore vyjadril vieru, že 
Zelená škola postúpi aj do ďalších ročníkov so samými jednotkami. „Zelená škola smeruje k 
zelenej budúcnosti a k zachovaniu našej pestrofarebnej planéty pre ďalšie generácie.“

Zelená škola je praktická
Medzinárodný program Zelená škola od roku 2004  pomáha aj slovenským školám realizo-

vať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Certifikované Zelené školy sú 
zárukou, že okrem získavania vedomostí v každodennej praxi sa u žiakov rozvíjajú priaznivé 
environmentálne návyky. Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – kolégia. Analyzujú situáciu na 
škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a 
ochrana prírody) a následne spolu s pedagógmi navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia zrealizovať 
pri zapojení celej školskej komunity. Alternatívne formy vzdelávania, zážitkové kurzy, aktívna 
účasť žiakov – to všetko môže deti vtiahnuť do procesu učenia, čím môže byť vzdelávanie 
väčšou motiváciou aj pre učiteľa. 

7 krokov
Proces zmeny pomáha školám realizovať medzinárodne uplatňovaná metodika 7 krokov 

k Zelenej škole. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov 
školy i prostredia, v ktorom žijú. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa 

z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Týmito krokmi postupne 
musí prejsť každá škola, ktorá sa chce uchádzať o titul Zelená škola. Pokiaľ si škola na splne-
nie týchto krokov určí odporúčaný dvojročný cyklus, v prvom roku si za splnenie minimálnych 
podmienok odnesie diplom Na ceste k Zelenej škole a vlajku siete Eco-Schools. Po splnení 
všetkých siedmich krokov sa môže hrdiť titulom Zelená škola. Medzinárodný certifikát má 
platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v účasti 
na programe. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. Národným garantom certifikácie je sieť environ-
mentálne výchovných organizácií Špirála.

Zelená škola vo svete
Slovenský program Zelená škola je súčasťou certifikačno-vzdelávacieho programu Eco-

Schools, teda siete Zelených škôl v medzikontinentálnom meradle. V programe je celosvetovo 
zapojených vyše 9 miliónov žiakov a 620-tisíc pedagógov z viac ako 35-tisíc škôl zo 47 krajín. 
Program Eco-Schools vznikol v roku 1994 a bol odpoveďou na Samit Zeme v brazílskom Riu 
de Janeiro (1992), na ktorom bola vyjadrená potreba zapájať mladých ľudí do hľadania riešení 
v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2003 ho dokonca uznal 
Program OSN pre životné prostredie ako praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľ-
nému rozvoju. 

Zdroj: www.zelenaskola.sk

Slávnostná certifikácia medzinárodného programu Zelená škola sa konala 
v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene

Kultúrny program v podaní žiakov jednej zo Zelených škôl bol vítaným obohatením

Program Zelená škola prebieha pod záštitou ministra životného prostredia SR 
a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP)

Získaný medzinárodný certifikát má platnosť 24 mesiacov, zástupcovia ocenených škôl 
ho prevzali z rúk štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Jána Ilavského




