Slovníček „zelenoškolských“ pojmov
Kolégium – akčná skupina ľudí na škole venujúcich sa programu, preberajú zodpovednosť za aktivity
a plánovanie, priebeh celého procesu.
-na ZŠ a SŠ viac ako 50 % žiaci, ostatní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, rodičia
-v MŠ, špec.školách a školách s 1.-4-ročníkom sú to učitelia, nepedagog. zamestnanci a rodičia

Environmentálny audit – pracovné listy, ktoré škola vypĺňa na začiatku každého certifikačného
obdobia, aby zistila stav svojej školy v rôznych oblastiach. Vďaka auditu a zisteniam nedostatkov si škola vie určiť
ciele, ktoré majú viesť k zlepšeniu stavu školy a jej okolia.
Témy, v ktorých sa zisťuje stav školy: odpad, energia, zeleň, doprava a ovzdušie, voda, zelené obstarávanie
a úradovanie, potraviny

Environmentálny akčný plán – (EAP) tabuľka aktivít, pre ktoré sa škola rozhodne. V tabuľke sú
spísané ciele, aktivity ktoré vedu k splneniu cieľa, termíny a monitoring (či sa aktivity a ciele daria napĺňať)

Schvaľovanie EAPu – do konca šk. roka musí mať každá škola schválený akčný plán. Ten posiela na
pripomienky a schválenie svojmu konzultantovi, alebo reg. koordinátorovi. Ten pošle škole EAP späť schválený,
alebo s pripomienkam na úpravu.

Eko-kódex – umelecké stvárnenie postojov a hodnôt školy vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Ekokódex vyjadruje záväzky, ktoré sa žiaci a celá školská komunita snažia dodržiavať. Vychádza z cieľov a aktivít
v akčnom pláne

Koordinátor – pedagóg zodpovedný za koordináciu programu na škole, ktorého úlohou je usmerňovať
aktivity školy počas certifikačného obdobia a motivovať žiakov i dospelých k spolupráci

Regionálne centrum – vedie ho regionálny koordinátor. Školy zaradené pod určité centrum sa stretávajú
na regionálnych seminároch v danom centre

Regionálny koordinátor – osoba zodpovedná za vedenie regionálneho centra, schvaľuje EAP školám
ktoré prešli celým certifikačným obdobím. V prípade nejasností sa na neho môžete obrátiť.

Konzultant – každá nová škola, alebo škola kt. menila koordinátora, má nárok na konzultačnú pomoc
v podobe prideleného konzultanta. Ten v prípade nejasností či ťažkostí pri realizácii 7 krokov bude škole pomáhať.
Okrem e-mailových, telefonických konzultácií a konzultácií na regionálnych seminároch je možné dohodnúť aj
osobnú návštevu konzultanta na škole. Pomoc zo strany konzultanta je bezplatná. Konzultant sa škole ozve
v priebehu októbra.

Prioritná téma - Téma v ktorej pracuje škola počas jedného certifikačného obdobia. Tému si škola volí na
základe osobnej preferencie, alebo výsledkov environmentálneho auditu. Škola si môže zvoliť z tém odpady,
doprava a ovzdušie, energia, zeleň a ochrana prírody, voda, potraviny a zelené obstarávanie a úradovanie.

Certifikačné obdobie - Certifikačné obdobie začína v prvom šk. roku, v ktorom škola začína realizovať
metodiku 7 krokov a končí najneskôr 30. 6. v roku, v ktorom škola požiada o certifikát Zelená škola. Odporúčaná
dĺžka certifikačného obdobia je 2 školské roky. Je možné si zvoliť aj jednoročné, trojročné, prípadne dlhšie
certifikačné obdobie. Počas jedného certifikačného obdobia sa škola venuje jednej prioritnej téme (Zeleň a
ochrana prírody, Odpad, Voda, Energia, Doprava a ovzdušie, Zelené obstarávanie a úradovanie).

Záverečné hodnotenie - hodnotenie nie je pre školy povinné. Škola žiada o hodnotenie v tom roku, keď
to sama uzná za vhodné a keď spĺňa kritéria uvedené v on-line dotazníku. Odporúčame však min. dvojročné
certifikačné obdobie. Po vyplnení on-line dotazníka so žiadosťou o hodnotiacu návštevu sa pridelený hodnotiteľ
so školou dohodne na termíne, v ktorom bude návšteva prebiehať. Návštevy prebiehajú v období máj-jún.

Diplom - Diplom Na ceste k Zelenej škole - môže získať škola za čiastočnú realizáciu metodiky „7 krokov“ a
rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Tzn., že škola musí
mať zostavené funkčné Kolégium, uskutočnila environmentálny audit školy, vypracovala akčný plán školy (splnila
z neho väčšinu cieľov naplánovaných pre dané obdobie), o svojich environmentálnych aktivitách informovala
školskú komunitu a aktívne ju zapájala do aktivít.

Certifikát - Medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola - môže získať škola za zvýšenie miery zapojenia
žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov.
Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia. Škola ocenená vlajkou a certifikátom
Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na
internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

Deň Zelených škôl – školy ho oslavujú v rozmedzí týždňa okolo Dňa Zeme. Ide o prepojenie všetkých škol
zapojených do programu Zelená škola.

Čo ešte prináša Zelená škola?
Záhrady ktoré učia – projekt zameraný na tvorbu školských záhrad ktoré slúžia na výučbu nielen biológie
ale aj matematiky, fyziky či slovenského jazyka. V rámci projektu si na svojich záhradách vytvárate učiace prvky.
K dispozícii máte metodickú príručku a môžete sa zúčastniť aj exkurzie po Bratislavských záhradách, ktoré učia. Tá
sa uskutoční 29.9. Viac informácií nájdete na www.zahradaktorauci.sk

Kurzy pre učiteľov – realizované v našom Vzdelávacom centre na Zaježovej zamerané na osobný rast
a rozvoj učiteľov.

Metodické a propagačné materiály
www.zelenaskola.sk – a možnosť prezentácie vašej školy
Osobný kontakt – každá škola má prideleného konzultantka s ktorým komunikuje
Regionálne semináre - zamerané na metodiku a témy programu Zelená škola

Participatívny manažment

Môže nám pomôcť nasledujúca tabuľka, kde vidíme jednoduchý príklad toho, aká miera zapojenia je
vhodná v jednotlivých fázach tvorby a implementácie projektu. Ktokoľvek môže prísť s iniciatívou
(svetlomodré políčka), no je dôležité, aby plánovanie a spracovanie projektu prebiehalo participatívne
(tmavomodré políčko). Je vhodné, keď sa o realizáciu a udržiavanie projektu starajú učitelia spoločne so
žiakmi a školskou komunitou (šedé políčka). Najmä v kontexte udržiavania projektu je veľmi dôležité
určovať mieru zodpovednosti za jednotlivé činnosti, s ohľadom na fluktuáciu žiakov.

TERMÍNY
Približný termín

Aktivita

Košice – 22.november 2017
Žilina – 23. november 2017
Zvolen – 28. november 2017
Bratislava – 5. december 2017
Na prelome februára a marca

Druhý regionálny seminár
Tretí regionálny seminár

Školy, ktoré v príslušnom roku chcú požiadať
o hodnotenie: do 1.3.

Schvaľovanie akčných plánov

Školy, ktoré v príslušnom šk.roku nejdú do
hodnotenia: do 30.6.

Registrácia do záverečného hodnotenia

Vyplnením online formulára od 1.3.-31.3.

Po dohodnutí termínu s nezávislým
hodnotiteľom...

Hodnotiace návštevy na školy

Návštevy prebiehajú od polovice apríla do
polovice júna.
apríl 2018

Dni Zelených škôl 2018

Dôležité kontakty
Kancelária programu
CEEV Živica, P.O. Hviezdoslava 28, Zvolen
e-mail: lepeskova@zivica.sk
mobil: 0917 35 35 32
Tím programu Zelená škola
Meno a priezvisko
pozícia
Juraj Oravec
Koordinátor programu
Dorota Martincová
Koordinátorka projektu
Jedlá zmena
František Halás
Člen tímu
Katarína Lepešková
Členka tímu
Jana Lapínová
Členka tímu
Regionálny koordinátori
Región
Meno
Priezvisko
BA
František
Halás
ZA
Juraj
Oravec
KE
Jana
Lapínová
ZV
Katarína
Lepešková

e-mailová adresa
oravec@zivica.sk
martincova@zivica

mobil
0949 651 515
0915851972

halas@zivica.sk
lepeskova@zivica.sk
lapinova@zivica.sk

0915221474
0917353532
0905391534

e-mailová adresa
halas@zivica.sk
oravec@zivica.sk
lapinova@zivica.sk
zvolen@zelenaskola.sk

mobil
0915221474
0949 651 515
0905 391 534
0917353532

