
Seminar CREATING OUR ECO-SCHOOLS v Helsinkih 

 

Od 23. do 27. avgusta 2021 je v Helsinkih potekal seminar »Creating our Eco-Schools« v 
organizaciji Anatolia Education. Udeležila sem se ga, ker želim pridobiti kompetence za 
ustvarjanje bolj trajnostno naravnane šole, kar je tudi eden glavnih ciljev Erasmus+ projekta 
»Vse gre za med«, ki ga izvajamo na naši šoli. 

Seminar, torej predavanja in praktične delavnice, je vodila ga. Anna Heumann – Kaya, ki  
raziskuje klimatske spremembe, hkrati pa dela z učenci in je zavzeta privrženka trajnostnega 
razvoja. Njeno poglobljeno poznavanje teh področij je bilo podlaga za odlično izvedbo 
seminarja.  

             

         Predavateljica Anna Heumann – Kaya                                            Udeleženci med predavanjem 

 

V prvem delu seminarja smo se seznanili s stanjem okolja na Zemlji in prizadevanji za ohranitev 
na globalni ravni. V Naravoslovnem muzeju v Helsinkih smo ob strokovnem vodenju dobili 
vpogled o vplivu človeka na okolje, na živalske in rastlinske vrsta. 

 

         

Muzejski kotiček, namenjen izobraževanju otrok            Okostja dinozavrov v Naravoslovnem muzeju                                          



V drugem delu seminarja smo se osredotočili na vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, 
ukvarjali smo se z vprašanjem, kaj lahko zaposleni v šolah naredimo, da naše šole postanejo 
ekološke in sledijo smernicam trajnostnega razvoja. 

          

                                      Kako vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj? 

 

V tretjem delu smo udeleženci izdelali načrte, vsak za svojo šolo, katere dejavnosti bo 
potrebno, glede na specifiko šole in lokalnega okolja, izvajati, da šola postane trajnostno 
naravnana, torej eko šola.  

 

Predstavitev mojega načrta ostalim udeležencem. 

 

V četrtem delu je vsak udeleženec predstavil svojo šolo, njeno problematiko, vpetost v lokalno 
okolje in svoj načrt, s katerimi dejavnostmi bi stanje izboljšal. Predali smo si veliko idej, ki jih 
lahko uporabimo pri delu s svojimi učenci. 

Helsinki, glavno mesto Finske, so odličen prostor za izvedbo tovrstnega seminarja. Prebivalci 
Finske so izredno ekološko osveščeni, država deluje na tem področju zelo spodbudno in poleg 
teoretičnega znanja smo imeli priložnost doživeti tudi praktične rešitve, ki so vsaj kakšen korak 
pred okolji, iz katerih smo prišli udeleženci seminarja. 

                                                                                                                               Vida Snedec Gerkman 


