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Informacje ogólne na temat programu EkoSzkoły 
 

Wszystko zaczyna się w klasie 

EkoSzkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym zachęcamy młodych 
ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie 
obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności.  

Dzięki programowi EkoSzkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań, 
przyczyniają się do zmiany sposobu zarządzania środowiskowego. To idealny sposób, by szkoły podjęły 
działania sprzyjające poprawie środowiska zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej.  

W działania podejmowane w ramach programu EkoSzkoły angażują się nie tylko uczniowie i 
środowisko szkolne, ale również rodziny oraz władze lokalne. Zwieńczeniem ich wspólnych wysiłków 
stanowi  certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu szkole międzynarodowego certyfikatu 
Zielonej Flagi.  

Zaangażowanie 

Program EkoSzkoły angażuje nie tylko uczniów, nauczycieli i całą społeczność szkolną, ale również 
rodziny, społeczność i władze lokalne.  

Zmiany na lepsze 

Program EkoSzkoły to idealny sposób na podjęcie działań w kierunku zmniejszenia śladu 
środowiskowego szkoły. Realizowane w ramach programu działania prowadzą do budowania 
zrównoważonego, mniej kosztownego i odpowiedzialnego środowiska szkolnego. 

Motywacja 

Program EkoSzkoły stawia wyzwania do podejmowania działań w celu rozwiązywania problemów 
środowiskowych w swoim otoczeniu. Dzięki podejmowanej  aktywności i osiąganiu wytyczonych 
celów, uczniowie zyskują przeświadczenie o realnym wpływie na zachodzące zmiany.  
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Nastawienie 

Program EkoSzkoły wpaja uczniom poczucie odpowiedzialności za zrównoważony rozwój środowiska. 
Daje możliwość osobistego, czynnego włączenia się w działania, a także propagowania 
proekologicznych zachowań wśród społeczności lokalnej.  

Zaangażowanie społeczności 

Program EkoSzkoły kładzie duży nacisk na zaangażowanie lokalnej społeczności. Działania edukacyjne 
realizowane przez uczniów nie ograniczają się jedynie do środowiska szkolnego, lecz wychodzą do 
lokalnej społeczności. Wpływa to na kształtowanie zrównoważonych, przyjaznych środowisku wzorców 
zachowań.  

Globalna sieć 

Program EkoSzkoły daje możliwości współpracy między zaangażowanymi placówkami, nie tylko na 
poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Dla szkół to nie tylko okazja do dzielenia się swoimi 
doświadczeniami na rzecz ochrony środowiska, lecz również szansa poznania innych kultur, czy też 
wzrost kompetencji językowych. 

Międzynarodowa strona internetowa programu: www.ecoschools.global 

  


