


• Међународни програм Фондације за образовање за животну 
средину (ФЕЕ) – „ЕКО-ШКОЛЕ“ има за циљ подизање свести ученика 
да постану главна покретачка снага промена одрживог друштва, 
кроз забаву и активно учење. 

• Тренутно је више од 11 милиона ученика и студената укључено у 
програм Еко-школа у преко 60 земаља у свету. 

• У Србији је Национални оператер за програм Еко-школе струковна
организација Амбасадори одрживог развоја и животне средине. У 
међународни програм Еко-школе у Србији укључено је 129 
образовно-васпитних установа.



Свака школа која се пријави да учествује у програму пролази кроз процес од 
седам корака, радећи на оснаживању младих да самостално воде акције и 
учествују у процесима кад год и где год је то могуће. Напредак тима који се 
прикључио програму прати се кроз исходе учења, промену става и понашања 
ученика, школског колектива и локалне заједнице. На крају процеса, Еко-школа 
која испуни све постављене планове, критеријуме и оствари видљиви напредак, 
добија „Зелену заставу“.



ЕКО-ШКОЛСКИ КОРАЦИ

1. Формирање Еко-одбора

 Представља покретачку снагу програма и обезбеђује да се на адекватан 
начин и заједничким снагама осигура испуњење свих седам корака.

 Састављен од ученика, наставника, ненаставног особља, родитеља и 
представника локалне заједнице.

 Заступа ставове шире друштвене заједнице у којој се Еко-школа налази

2.     Оцена стања животне средине

Идентификација почетне ситуације у школи

Теме које се обрађују:

 Поступање са отпадом

 Енергија и енергетска ефикасност

 Саобраћај 

 Вода 

 Животна средина у школском окружењу 

 Политика заштите животне средине и наставни план и програм 

 Школска политика куповине



ЕКО-ШКОЛСКИ КОРАЦИ

3. Израда програма рада

Дефинисање циљева, активности и очекиваних резултата који се односе на смањење 
негативних утицаја у одређеном временском периоду, а који су утврђени Оценом 
стања животне средине

4. Праћење стања и оцењивање

 Прати се напредак у испуњавању постављених циљева.

 У праћењу стања и оцењивању учествују пре свега ученици организовани у Еко-
патроле

 Свака успешно завршена активност се оглашава у Еко-школи, објавама на 
променљивом паноу, интернет страници Еко-школе и на друштвеним мрежама

5. Рад према наставном плану и програму

 Теме из области животне средине се интегришу у наставу и ваннаставне 
активности

 Ученици учествују у планирању и реализацији активности очувања животне 
средине и уштеде ресурса



ЕКО-ШКОЛСКИ КОРАЦИ

6. Обавештавање јавности

Својим активизмом Еко-школе шаљу поруку широј заједници и позивају све 
заинтересоване стране да се укључе у планирање и реализацију активности на 
очувању животне средине

7. Означавање и оглашавање програма у Еко-школи

 Израда Еко-кодекса

 Израда знака ( лого ) Еко-школе

 Постављање сталног паноа Еко-школе

 Постављање променљивог паноа Еко-школе

 Одређивање пројектног дана- Дан Еко-школе

 Израда веб странице Еко-школе

https://ambassadors-env.com/blog/2020/07/10/novi-prirucnik-za-eko-skole/
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ЕКО-ПОЗИВ!

• Ученици који су заинтересовани за 
спровођење програма Еко-школе да се 
пријаве код предметних професора 
Биологије и Образовања за одрживи развој

Снежана Маринковић, еколошки 
координатор Гимназије „Патријарх Павле“


