Deník jedné Ekoškolky

aneb 4 + 7 = 1
(4 témata v 7 krocích a je tu 1 Ekoškolka)
Průvodce pro práci s tématy programu Ekoškola

Rozhodli jsme se nechat vás zalistovat naším
deníkem a sdílet své zážitky, zkušenosti,
radosti i nesnáze.

Proč?
Třeba vám nahlédnutí do našich zápisků pomůže přímo v praxi, na dobrodružné cestě
za všemi 7 kroky a 4 tématy Ekoškoly.
A hlavně, aby to vás i děti celou dobu bavilo. U nás to byla velká legrace,
i když se věci někdy nedařily. Uvidíte sami. Stačí otočit na další stránky.

Co?
Mezinárodní program Ekoškola nabízí víc než jen
zajímavé aktivity do výuky.
Pomocí 7 kroků mění celou školu. Ekologické změny
plánují a realizují především děti, nejen dospělí.
Učitel přebírá roli průvodce.
Děti získávají zodpovědnost a spoluúčast
na rozhodování, rozvíjí nejen své znalosti,
ale i ohromné množství dovedností.
Díky programu Ekoškola se tak nejen ekologizuje
provoz školy, ale mění se i sami její „obyvatelé“
a návštěvníci.
Ekoškola v MŠ zároveň klade důraz
na rozvoj vztahu k přírodě a environmentální senzitivitu.

Kdo?
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. je nevládní nezisková organizace, která již přes
36 let působí v oblasti EV. Začínali jsme pasením 3 koz, 17 ovcí a praktickou ochranou
jednoho malého kousku přírody.
Dnes vzděláváme přes 94 000 dětí a učíme je, jak mohou o naše životní prostředí
pečovat samy.

Velké změny začínají od nejmenších.
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Sedm kroků v Ekoškolce
Ekotým
Tým dětí a dospělých, kteří společně realizují program
Ekoškola.

Plán činností
Stanovení cílu a následných úkolů, které vedou ke zlepšení
naší školky.

Sledování a vyhodnocování
Zpětná vazba pro Ekotým, jak se nám daří naplňovat úkoly
a cíle v Plánu činností.

Ekokodex
Soubor společně stanovených hodnot a pravidel, které jsme
se společně rozhodli dodržovat.

Environmentální výchova ve výuce
Seznámení s tématy Ekoškoly, zjištování informací
a souvislostí k těmto tématům.

Analýza
Zjištování současného stavu školy – silných a slabých stránek –
ve vybraných tématech (Odpady, Voda, Jídlo, Prostředí školy).

Informování a spolupráce
Všichni vědí co se ve školce děje a mají možnost
se do programu zapojit.

* Naše školka je imaginární. V jejím deníku se sešly zážitky, tipy a nápady z mnoha zkušených Ekoškolek, aby pomohly ve snadné
realizaci programu Ekoškola.

ŠKOLNÍ ROK 2014/15
PLÁNOVÁNÍ VÝUKY
5. krok EV VE VÝUCE
Práci s dvěma tématy Ekoškoly (odpady a voda) jsme si v naší MŠ rozvrhli do celého školního roku. Snažili jsme se,
aby třídy každý týden zažily větší či menší díl zkoumání, hraní, plánování či vyhodnocování. Udržovala se tak lépe
návaznost a děti ekoškolí téma stále bavilo.

Tip:

Doporučujeme zahrnout návaznost programu Ekoškoly i do školkového ŠVP. Témata i styly práce navazují na RVP PV.

EV JE U NÁS VE VÝUCE CELÝ ROK
5. krok EV VE VÝUCE
Promýšleli jsme, kdo z učitelů a v čem se bude
dále vzdělávat. Jaké akce budeme pořádat a kam
pojedeme na výlety. V čem se potřebujeme
aktuálně „posunout“ (jaké semináře, exkurze,
akce nám mohou pomoci).
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JDEME DO TOHO
1. krok EKOTÝM
Nejprve jsme si v učitelském týmu i s vedením školky znovu ujasnili, proč chceme dělat program Ekoškola. Kdo bude mít
co na starost, a jak časově náročné to asi bude.
Potom jsme si v učitelském sboru naplánovali, koho dalšího a jak nalákat do našeho Ekotýmu.
V plánu bylo získat členy s různými pohledy, zkušenostmi a názory.
Náš seznam Koho chceme získat do Ekotýmu najdete v PŘÍLOZE č. 1.
(veškeré přílohy, na které odkazujeme v tomto deníku, naleznete na webu www.eko-skolky.cz)

„LOV“
1. krok EKOTÝM
Při lovu nových členů jsme vždy představili, o co v programu Ekoškola jde, jaké má jednotlivé kroky a co chceme s dětmi
dokázat. Byla to docela zábava, většina oslovených „dospěláků“ reagovala velmi pozitivně. Z každé třídy jsme vybrali
několik dětí (děti rodičů, kteří souhlasili, že budou v Ekotýmu i děti, které tam rodiče neměly).

Tip: Na první schůzku Ekotýmu jsme společně s dětmi připravili představení Ekoškoly formou plakátu. Díky tomu jsme
ve třídách znovu diskutovali o tom, co a proč budeme v Ekoškole dělat.

ŘÍJEN 2014
PŘÍPRAVY NA SCHŮZKU „VELKÉHO EKOTÝMU“
1. krok EKOTÝM
Každá třída si připravila na schůzku Ekotýmu jednu část (představení Ekoškoly, témat, kroků, školky atd.) Pomáhali jsme
si plakáty, ukázkami výrobků, dělali komentované prohlídky apod.). Schůzky velkého Ekotýmu (dospělí i děti) jsme
naplánovali na úvod školního roku, na listopad a na jaro (chce to alespoň 3× za školní rok). Dětské Ekotýmy se ve třídách
scházely častěji (každý měsíc). S dětmi jsme také sestavili pravidla pro schůzky třídních Ekotýmů.
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NAŠE NÁSTĚNKA
6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Naši ekoškolí nástěnku jsme umístili tak, aby ji mohli potkávat děti, učitelé, rodiče i ostatní zaměstnanci školy.
Používáme fotky, obrázky dětí a krátké popisy, aby byl její obsah co nejvíce srozumitelný i pro děti. Na nástěnce
necháváme prostor pro logo koordinátora programu – TEREZU.

CHCETE VIDĚT DALŠÍCH 11 STRAN
Z TÉTO PUBLIKACE?
ZAPOJTE SE DO MEZINÁRODNÍHO
PROGRAMU EKOŠKOLA:
www.ekoskola.cz
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