Mit jelent az, hogy ökoiskola?:
Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van már ökopiac,
ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska
mindig arra utal, hogy a tevékenységét olyan módon végzik, hogy közben a
lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág
érdekeit, a megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának.
Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek
működni. Az öko szócska további előnye az is, hogy éppen úgy utalhat az
ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti
jelentésében a minket körülvevő világra, házunk környékére utal. Az ökoiskolák
filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az
ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők ahol:
Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut
a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
Az iskola dolgozói és tanulói tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének
fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkájuk során érvényesítik.
Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi
környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik.
Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra
(erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek).

Mitől ökoiskola egy iskola?:
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környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő
eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövő
nemzedékeinek nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár
eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a
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a
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pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola
működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok
szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi
környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a
helyi pedagógiai programba beágyazottan.
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat háttere:
A Hálózat egy nemzetközi hálózat részeként működik. Az OECD-CERI
(Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete - Oktatási Innovációs és
Kutatási Központ) ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések)
elnevezésű projekt ökoiskola programjának magyarországi megvalósulásaként
működik 2000 márciusa óta az Országos Közoktatási Intézet Program és
Tantervfejlesztési Központjának irányításával, az Oktatási Minisztérium és a
Környezetvédelmi Minisztérium szakmai illetve anyagi támogatásával.
A
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összefogja,

információkkal,

továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, melyek a
fenntarthatóság pedagógiai értékeit helyezik működésük középpontjába.

