-

Ekoskolu programma

Mes esam Ekoskola!
Mūsu Ekopadome

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolu programma
ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai izglītības iestāžu ikdienā.
Ekoskolu programmas Zaļais Karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās
apkārtnē.
Izglītības iestādes, kas Latvijā vēl ir ceļā uz starptautisko Zaļo karogu, var iegūt nacionālā līmeņa godalgu Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programmas pamatā ir septiņi soļi:
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Mūsu vides kodekss

Vieta Ekopadomes foto un informācijai par Ekopadomes sastāvu
+Ekopadomes kontakinformācija (laukuma izmērs 16 x 21 cm)

Vieta iformācijai (laukuma izmērs 16 x 21 cm)

Ekopadome – demokrātiska institūcija - Ekoskolas sirds,
kas ar jauniešu, skolotāju un vecāku aktīvu līdzdalību
plāno, īsteno un uzrauga Ekoskolas aktivitātes.
Vides novērtējums – pastāvīgas rūpes par to, kāda vides
situācija ir izglītības iestādē un tās apkārtnē.
Rīcības plāns – ikgadējs darbības plāns ar izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem vides situācijas uzlabošanai.
Pārraudzība un izvērtēšana – regulāra darbības plāna ieviešanas sekmju pārskatīšana.

Mūsu Ekoskolas vides novērtējums

Mūsu darbības plāns

Sasaiste ar mācību saturu - Ekoskolas cenšas panākt ilgtspējīgas
attīstības jautājumu iekļaušanu visos mācību
priekšmetos.
Sabiedrības iesaiste - Ekoskolas gan veicina ilgtspējīgas
attīstības izpratni izglītības iestādē, gan arī iesaista vides
aktivitātēs apkārtējo sabiedrību.
Vides kodekss - katras programmā iesaistītās izglītības
iestādes radoši izstrādātas zaļās pamatvērtības.

Vieta informācijai - vides novērtējuma KOPSAVILKUMS (izmērs A4 (21 x 29,7 cm)

Katru gadu Ekoskola atjauno vides novērtējumu, sagatavo jaunu darbības plānu, pārvēl ekopadomi un pārskata
vides kodeksu.

Ekoskolu tēmas
Ikgadu Ekoskola izvēlas kādu no aktuālākajām vides tēmām, ar kuru strādā padziļināti visa gada garumā, tās attīstot un risinot vietējā līmenī. Pakāpeniski izejot visu tēmu spektru, turpinot esošās iestrādnes, Ekoskola darbojas
visu tēmu ietvaros, īpaši akcentējot tās, kurās ikdienas darbībā saskatītas nepilnības vai trūkumi, vai kuras vēlas
papildus izzināt.Pašreiz skolas darbojas ar 8 tēmām:
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Mūsu šī gada tēma:
Izdrukājiet un ielīmējiet atbilstošās tēmas ikonu

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno
Vides izglītības fonds

Lapu ielā 17
Rīgā, LV 1002
Tālrunis +371 67225112

e-pasts: ekoskolas@videsfonds.lv
twitter.com/Videsfonds
www.draugiem.lv/videsfonds

http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Vieta informācijai (izmērs A4 (21 x 29,7 cm))

