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Увод

Приручник КРЕАТИВНА ЕКОЛОГИЈА У СЛУЖБИ ЕКОЛОШКОГ
ОПИСМЕЊАВАЊА представља осврт на успешан петогодишњи рад Основне школе
„Димитрије Туцовић“ у Чајетини, у оквиру Међународног програма Еко-школе.
Садржи примере добре праксе који приказују сарадњу са широким спектром
институција и организација у општини Чајетина, као и ван ње, које су препознале
важност ове теме, како за садашњи, тако и за сваки будући тренутак.
Савремено доба је препуно изазова у области очувања животне средине, а
веома често акције изостају због недовољно добре организације спровођења истих,
као и због оскудне комуникације у овој области. Овај приручник ће своје читаоце
покренути на размишљање и дати мноштво идеја како на најбољи начин анимирати
ученике да буду покретачи и носиоци еколошких активности у свом окружењу, уз
добру координацију наставника. Кроз примере реализованих активности могу се
добро и темељно развијати предузимљивост и предузетнички дух ученика,
волонтеризам, одговоран однос према животној средини, а већина примера може
послужити као квалитетан модел пројектне наставе.
1. Међународни програм Еко-школе
„ЕКО-ШКОЛЕ“ имају за циљ подизање свести ученика да постану главна
покретачка снага промена одрживог друштва, кроз забаву и активно учење.
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“.
Међународни статус Еко-школе је систем награђивања на локалном, државном
и међународном нивоу. Управо једнообразност програма на међународном нивоу,
чини јединственим овај препознатљи и квалитетни модел васпитања и образовања.
Програм Еко-школе уведен
је 1992. године, као одговор на потребе
идентификоване од стране Уједињених нација, на Конференцији о животној средини
и развоју. Прве Еко-школе почеле су са радом 1994. године у Данској, Немачкој,
Грчкој и Великој Британији, уз подршку Европске комисије.
2. Еколошки кораци
Програм Еко-школе обухвата седам корака које школа мора усвојити и
реализовати током рада. Први корак је оснивање Еко-одбора који чине: директор
школе, наставници и учитељи, ученици, представници родитеља, ненаставног
особља школе (административног и/или техничког), представници локалне
заједнице, јавних и других предузећа, представници удружења или организација које
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се баве питањима заштите животне средине или се укључују у активности школе.
Сврха одбора је да се осигура спровођење свих предвиђених активности и осталих
шест корака Програма.
Други корак је оцена стања животне средине. Почетак програма је преглед
тренутног стања животне средине и он је важан због израде квалитетног програма
рада који представља корак 3. Програм рада је суштина програма Еко-школе.
Школе самостално израђују програм на основу упитника о стању животне средине.
Одабира се један или више понуђених циљева који су у оквиру задатих тема “Вода”,
“Енергија” и “Отпад” Програм треба повезати с редовним наставним планом и
програмом и поставити остварљиве циљеве. План деловања (програм рада)
потврђује Одбор Еко-школе. Задаци и постављени циљеви морају бити јасни и лако
мерљиви, јер је потребно пратити њихову реализацију.
Кроз 4. корак се врши праћење стања животне средине и оцењивање.
Праћење стања разрађује се израдом програма. Прати се и оцењује јесу ли остварени
циљеви, бележи се свака реализована активност и предлажу начини за нерешене
акције. За овај корак су важне Еко-патроле које чине ученици школе. Оне су
задужене за контролу и праћење рада на одређеној теми или појединим
активностима. Оне “надгледају” понашање осталих ученика, али и одраслих и о томе
воде своје забелешке (у посебне свеске, табеле, листе, на огласној табли). Свака
школа сама одређује број чланова Еко-патроле.
У оквиру 5. корака се планиране активности о изабраној теми интегришу у
наставном плану и програму. У склопу редовне наставе обрађују се теме одређене
Планом деловања (интердисциплинарност), а теме о заштити животне средине о
којима се учи у склопу редовне наставе треба да утичу на начин рада читаве школе.
Припремају се појединачне практичне активности у школи или изван ње. Сваки
учитељ/наставник у програму свог предмета издваја наставне јединице које се
односе на реализацију програма еко-школе. Зависно од предмета, број наставних
јединица је различит, али сви морају дати свој допринос. Уколико се изабраној теми
деловања посвети део наставног часа (уводни део или понављање на крају часа) то се
посебно означава у дневнику рада. Уз попис наставних јединица по предметима,
документацији се прилаже и узорак припрема. На нивоу школе се договара о начину
означавања ових наставних јединица у дневнику рада. Означавање је једнообразно за
све учитеље/наставнике. Документацији се прилаже и копија једне странице
дневника рада разредне/предметне наставе с означеним садржајима.
Корак 6. обезбеђује видљивост рада Еко-школе. Обавештавање јавности и
укључивање медија је важно због обавештавања јавности о раду школе. Све
активности је потребно промовисати на разне начине и кроз разне медије, а посебно
је важно обележавање Дана Еко-школе (један дан у години по избору Одбора Екошколе-Пројектни дан).
У школи се мора поставити стални и промењљиви огласни пано Еко-школе. О
раду Еко-школе обавештавају се локалне новине, радио и ТВ. Организирају се акције
на које се позивају медији. Промењиви пано се поставља непосредно уз стални пано,
а сврха му је обавештавање о свим мерењима, спроведеним акцијама, анкетама,
фотографије ученика у акцијама, текстови из новина, интервју са ученицима који су
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у еко-патроли, осврт на резултате мерења, полугодишњи известај о постигнутом,
обележавање пригодних датума, организација и утисци са Пројектног дана.
Корак 7. представља означавање и оглашавање програма у школи кроз израду
Еко-кодекса. У његовој изради учествују ученици, а потребно га је изложити на
уочљиво место и допуњавати оним чему ученици теже у заштити животне средине.
Еко-кодекс се може објавити у локалним новинама и широј јавности. Најбоље је да
Еко-кодекс предлажу и састављају ученици,а поставља се на средишњи пано и у све
школске просторе, како би био доступан свима који уђу у школу.

3. Сарадња са институцијама, организацијама, удружењима
Претходница успешности у оквиру Међународног програма Еко-школе био је
рад Еколошке секције који траје дуже од 15 година. Ова секција је омиљена у школи
о чему говори и велики број чланова, а њен рад је препознат у локалној заједници, а
и шире. Ученици су радо учествовали у уређењу животне средине у свом месту и
увек били светао пример одраслима.
Кроз петогодишње учешће у Програму Еко-школа остварена је сарадња са
бројним организацијама и институцијама кроз многобројне садржаје тако да ће се у
наредном тексту издвојити само један део од реализованих активности. Као један од
најстаријих али и најактивнијих сарадника школе се истиче Комунално јавно
предузеће „Златибор“ из Чајетине (КЈП), које је важна подршка и ресурс за
реализацију еколошких корака. Квалитетна и садржајна сарадња остварена је и са:
Домом здравља, Предшколским установама „Радост“ и ,,Невен“, ЈКП „ВодоводЗлатибор“, Локалном управом, Зеленим саветом, Удружењем грађана „Златиборски
круг“, Удружењем грађана ,,Еколошко удружење Златни бор“, Удружењем
наставника биологије „Опстанак“ из Ужица, Специјалном болницом „Чигота“,
Планинарским друштвом „Торник“, Шумском управом, Ветеринарском станицом,
Туристичком организацијом „Златибор“, одељењем Електродистрибуције (ЕПС-а) у
Чајетини, Спортским ловачким удружењем „Златибор“, Ловачким удружењем,
Омладинским удружењем „Виогор“ као и са локалним медијима: ТВ Златибор и
Златибор Пресс који су извештавали о свим догађајима реализованим у оквиру Екошколе.
За покретање локалне заједнице, која треба да стекне поверење у школу као
установу која покреће овакве активности, од великог значаја је састав Еко-одбора,
укљученост великог броја наставника који ће оставривати континуирану
комуникацију са представницима институција и организација, као и укљученост
родитеља. Како би укљученост била темељна, потребно је позивати представнике
институција и организација у давање предлога, креирање програма и плана рада и у
одлучивање. Неки од представника наведених заинтересованих страна су чланови
Еко-одбора, а неки од њих су гостујући предавачи или радионичари. Важну улогу у
оснивању Еко-одбора и у организацији његовог рада има директор школе. Еко-одбор
школе у Чајетини има континуирану подршку директорке Милке Васиљевић, која је
присутна на свим седницама, учествује у реализацији различитих еколошких
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активности и представља значајну везу са локалном заједницом, чије едукативне и
друге ресурсе школа користи.
3.1. Електродистрибуција у Чајетини
Како је прва тема која је обрађивана и реализована у школи била „Енергија“,
школа је локалну јединицу Електродистрибуције (ЕПС) препознала као важан
ресурс. Предавање „Енергетска ефикасност“ је реализовано 26.11.2013. године у
просторијама ОШ ,,Димитрије Туцовић“ у Чајетини, и то је била прва сарадња са
једном локалном институцијом на самом почетку рада Еко-школе. Предавачи су
присутне упознали са тим који су најчешћи извори енергије, на који начин се
производи, дистрибуира и штеди електрична енергија. На занимљив начин су
представили рад хидроелектрана и термоелектрана. Упознали су ученике са
разликама далековода и мањих трафостаница, као и опасностима од трафостаница и
зашто их треба избегавати. Указали су на највеће потрошаче електричне енергије у
општини, као и оне институције које мање троше. Наведен је пример Хотела
,,Олимп“ на Златибору који је почео са коришћењем геотермалне енергије-топле
воде и колика је уштеда од тога.
Сарадња је настављена обележавањем глобалне акције ,,Сат за нашу планету“ и
реализовањем заједничког излета за чланове Еко-одбора на Кокин-брод и посети
хидроцентрале „Кокин брод“ и специјалног резервата ,,Увац“ . За реализацију овог
излета најзаслужнији је био господин Недељко Жунић, предузетник са Златибора,
председник спортског риболовачког удружења „Златибор“, љубитељ природе и члан
Еко-одбора.

Представници ЕПС-а (предавање)

Излет чланова Еко-одбора (Кокин-брод и Увац, 2014.)

3.2. Комунално јавно предузеће „Златибор“
Комунално јавно предузеће (КЈП) „Златибор“ има водећу улогу у реализовању
активности које се односе на заштити животне средине. Представници ове установе
су стални чланови Еко-одбора, а сваке године реализује низ заједничких активности.
Ученици старијих разреда углавном учествују у уређењу Златибора и Чајетине
после првомајских празника као и уређењу школског дворишта зељастим,
дрвенастим и полудрвенастим садницама. Поводом обележавања Дана чистог
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ваздуха, 03.11. 2015. КЈП је поклонило неколико стабала Јапанске шљиве која су
засађена у школском дворишту уз стручну помоћ Данијеле Кнежевић и Душка
Станић-запосленима у КЈП. Акција уређења је настављена сваке наредне године
садњом биљака у дворишту школе.

Уређење дворишта са КЈП ,,Златибор“

Директор КЈП „Златибор“ Срђан Пантовић на
седници Еко-одбора

Еколошки септембар 2015. године почео је првом седницом Еко-одбора, којој
је присуствовао директор КЈП ,,Златибор“, Срђан Пантовић који се захвалио школи
на великом доприносу на унапређењу свести и понашања у области управљања
отпадом и најавио још активнију сарадњу у наредном периоду.
У оквиру обележавања екомотивисаних дана обележени су, између осталих,
Светски дан чистог ваздуха и Међународни дан климатских промена. Школа је
сарадњом са КЈП ,,Златибор“ и инспекцијском службом локалне управе
промовисала ове важне датуме, укључујући ученике како у практичне активности,
тако и на предавања, едукујући их како да сачувају планету, како да чувају чист
ваздух и здраву климу.

Акције уређења Чајетине и Златибора

На Дан заштите животне средине 05.06. 2016.је реализована акција праћења
употребе пластичних, папирних и платнених кеса од стране становништва у
Чајетини. Циљ акције је био да се савесни купци који не користе пластичне кесе
награде симболично-цветом, али се на тај начин укаже да је то позитивно еколошко
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понашање. Уз саксију цвећа чланови еколошке секције су делили и поруке уз
захвалност што се чува животна средина. Ученици су делили цвеће и потрошачима
који су носили намирнице у пластичним кесама, али делећи им еколошке поруке да
користе платнене и папирне кесе и да чувају природу и штеде ресурсе. И ова акција
је била у сарадњи са КЈП ,,Златибор“ које је донирало ученицима саднице за поклон
грађанима. Активност је снимала локална ТВ Чајетина, а снимак је емитован и на
регионалној ТВ Лав, Ужице.

Цвет за потрошаче који не носе пластичне кесе

Чланови Еко-одбора су у сарадњи са КЈП ,,Златибор“ посетили регионалну
депонију ,,Дубоко“ у Ужицу. На депонији су имали прилику кроз презентацију да се
упознају са историјатом настанка депоније, које општине су укључене у регионалну
депонију и о начину транспорта, мерења, селектирања и коначног депоновања
отпада у тело депоније.

Регионална депонија ,,Дубоко“ у Ужицу-чланови Еко-одбора

Сарадња школе са КЈП ,,Златибор“ настављена је у школској 2017/2018.
години укључењем школе у пројекат који финансира Влада Шведске и Стална
конференција градова и општина са циљем да се тема управљања отпадом са
акцентом на примарној селекцији што више приближи свим грађанима чајетинске
општине. Школа је омогућила анкетирање грађана које су реализовали ученици,
односно њихови родитељи. Поред тога, координаторка Еко-школе Зорица
Милосављевић и пар ученика су учествовали на обуци и радионицама о примарној
селекцији које су одржаване на Златибору и у Чајетини. Као пример добре праксе
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заједнички рад ове две установе представљен је на Мулти конгресу Serbian Visions у
Београду, 26.11.2017.године.

Обука о отпаду: 25.и 26.01.2018.у Чајетини;

Мулти конгрес у Београду, 26.11. 2017.

3.3. Туристичка организација „Златибор“ и Ветеринарска станица
Туристичка организације подржава рад школе обележавањем Светског дана
туризма предавањем ученицима о лепотама Златибора и о значају екологије у
очувању тих лепота. Запослени испред Туристичке организације су у Еко-одбору а,
поред предавања пружају помоћ обезбеђивањем возила приликом реализовања
стручних посета (Кокин-брод, Регионална депонија ,,Дубоко“).

Предавање о туризму

Светски дан заштите животиња

При обележавању Светског дана заштите животиња, предавање је одржао
Дубравко Гудурић из ветеринарске станице у Мачкату. Доктор Гудурић је истакао
да су оваква предавања веома корисна, јер су основци недовољно упознати са овом
тематиком и предлаже да се чешће организују. Тиме ће се скренути пажња на
неправде које појединци свакодневно наносе животињском свету, као и промоцији
добробити свих животиња. Предавач је указао и на неопходност сарадње државних
органа на свим нивоима са организацијама за заштиту животиња и стручним
институцијама које се баве заштитом животињских врста у нашој земљи, које би
требало да раде заједно на заштити целокупне фауне и да активно и конкретним
акцијама и одрживим програмима утичу на њен развој.
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3.4. Регионална развојна агенција (РРА) „Златибор“ из Ужица
Са овом агенцијом школа је успоставила сарадњу током реализовања
општинског пројекта ,,Отпад није смеће“ у партнерству са градом Ужицом 2014.
године. Школа је учествовала на обуци волонтера који су узели учешће у подели
џакова за селекцију отпада по домаћинствима и реализацији анкете о отпаду, а од од
РРА на поклон добила мајице и качкете, свеске, оловке и беџеве за рад Еко-патрола.

Поклон од РРА из Ужица за рад Еко - патроле

Поред тога Ђорђе Марић, дипломирани инжењер је одржао предавање на
тему: Ефикасно коришћење огревног дрвета у објектима за становање. Присутни су
имали прилику да се на веома креативан и јасан начин упознају са ефикасношћу
дрвета које се у овим крајевима користи за огрев. Овим предавањем школа је изашла
из локалних оквира и своју сарадњу проширила на подручије града Ужица.
3.5. Специјална болница Чигота
Предавање поводом обележавања Међународног дана енергетске ефикасности
одржали су запослени из Специајлне болнице „Чигота“ на Златибору, Нада
Милошевић и Предраг Марић. Нада Милошевић је присутне упознала са начинима
грејања у СБ „Чигота“ и о томе колико се у ранијим временима, 60-их година, није
водило рачуна о енергетској ефикасности када су пројектовани објекти. Предраг
Марић је представио функционисање соларног система, сликама и износећи
поредбене информације потрошње у „Чиготи“.
Поводом Светског дана здраве хране о правилној исхрани предавање је у
школи одржала дијететичар-нутрициониста из СБ „Чигота“ Милица Цвијовић. Децу
и присутне наставнике је упознала о проблему како произвести више хране на
земљишту које је све мање, јер се градови неминовно шире. С друге стране органски
произведена храна је све више на цени, али је ограничен број људи може себи
приуштити.
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Дијететичар-нутрициониста из СБ „Чигота“ Милица Цвијовић и Предраг Марић СБ „Чигота“

3.6. Дом здравља и Црвени крст
Поводом Светског дана здраве хране, сваке године у школи у Чајетини и на
Златибору су
предавачи из Дома здравља - докторка Биљана Пантовић и
патронажна сестра Нена Јеремић у сарадњи са Црвеним крстом реализовале
предавање о здравој храни. Истовремено су ученицима делиле здраво воће. Поред
тога цедиле су укусне напитке од воћа и поврћа што је деци било поучно али и
,,укусно“ предавање које се памти.

Докторка Биљана Пантовић и патронажна сестра Нена Јеремић-предавање о исхрани

Црвени крст-дан здраве хране, припремање здравих напитака
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Сарадња школе са овим институцијама је остварена и реализовањем јавне
трибине о здрављу, која је одржана у сали Библиотеке „Љубиша Ђенић“ у Чајетини,
поводом обележавања светског Дана здравља (07.04). Докторка Гордана Бојовић,
начелница службе опште медицине, одржала је предавање о правилној исхрани, а о
личној хигијени ученика и зависности од интернета говорила је патронажна сестра
Јелена Бабић. О томе да је здраво делити са другима, бити хуман и помагати
причала је Сања Милосављевић, представница Црвеног крста у Чајетини. Трибини
су присуствовали ученици, наставници и родитељи, са заједничким циљем
унапређења знања о здрављу у доба одрастања и образовања.

Тематски дан о здрављу: градска библиотека: сарадња са Домом здравља и Црвеним крстом

3.7. Локална управа
Сарадња са локалном самоуправом се реализује на више начина. Представници
еколошке инспекције и Зеленог савета су чланови Еко-одбора који стручним
саветима и предлозима доприносе раду Еко-школе. Сваке године укључују ученике
на предавања о алергенима и начинима испитивања присутности алергена на
Златибору. У сарадњи са КЈП ,,Златибор“ локална управа је укључила школу од
2014. године у обуку о примарној селекцији отпада. О свом доприносу селекцији
отпада школа се представила на Конференцији пројекта „Отпад није смеће” која је
одржана у градској библиотеци Љубиша Р. Ђенић, 28. јануара 2015. Тада је
координаторка Еко–школе представила све активности које се реализују у школи
везано за примарну селекцију.
Поводом обележавања Међународног дана климатских промена у школи је
одржано предавање о климатским променама. Предавање је за ученике виших
разреда одржала је Данка Спасенић, комунални инспектор општине Чајетина која је
претходних година прошла обуку „Млади и климатске промене“ које је
организовано од стране инжињера за заштиту животне средине Новог Сада и стекла
додатна знања и вештине преношења информација о климатскин променама и
факторима који доводе до промена климе.
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Предавачица Данка Спасенић- комунални инспектор (фотографија је преузета
са сајта TV Cajetina: http://www.zlatiborpress.rs)

Сарадња са локалном управом се наставља укључивањем школе у
пројекат ,,Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“.
Школе су укључене у анкетирање грађана и обуком наставника и ученика о процесу
управљања отпадом.

Обука о отпаду -30.11 и 01.12. 2017. на Златибору

3.8. Дечји вртићи ,,Радост“ у Чајетини и ,,Нарцис“ на Златибору
О начину и циљу укључивања школе у Програм Еко-школа упознати су
запослени у наведеним вртићима 25.11.2014. Упознати су са значајем повезивања
школа са заједничким интересом да се унапреди стање у области животне средине, а
да школе у том процесу узму максимално учешће. Тада је координаторка Екошколе са члановима Еколошке секције обучила запослене ове установе о примарној
селекцији отпада, а усвојено знање је проверено кроз кратку радионицу о селекцији
отпада на суви и мокри.
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Обука запослених о примарној селекцији у вртићу ,,Радост“ у Чајетини

Током претходних пет година реализоване су бројне радионице у вртићима на
Златибору и у Чајетини. Чланови еколошке секције су са запосленима и децом у
вртићима обележавали важне еколошке датуме на разне, занимљиве и креативне
начине. Као пример могу се навести обележавање Светског дана чистих планина, 26.
9. 2017. и Светског дана заштите животиња 4.10. и Дана станишта 5.10. 2017. када су
ученици 8.разреда, чланови еколошке секције са наставницом биологије Снежаном
Тучић одржали радионицу предшколској групи у вртићу на Златибору. Заједно су
цртали угрожене биљке и животиње и упознали се са врстама које живе у шуми,
како су они међусобно повезани, како човек може негативно да утиче на шуме.

Радионице у вртићу ,,Невен“ на Златибору. Еколошка секција са наставницом Снежаном Тучић

3.9. Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“
У сарадњи са еколошким телом Општине Чајетина- „Зеленим саветом“, Јавним
комуналним предузећем „Водовод Златибор“ и Туристичком организацијом
„Златибор“ са Златибора, чланови Еко-одбора Еко-школе у Основној школи
„Димитрије Туцовић“ у Чајетини обележили су Дан вода-22.март 2017.године
У пратњи локалних медија, „Златибор ТВ“ и Телевизије „Чајетина“, еколози су
посетили постројење за прераду воде „Рибница“ ЈКП „Водовод Златибор“, које је
главно за напајање околних насељених места пијаћом водом. Директор Раде
Јовановић је присутне упознао са процесом допремања пијаће воде до крајњих
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корисника. У пратњи запослених, ученици, наставници и други чланови Еко-одбора
су прошетали до бране, видели постројење са пумпама, посетили лабораторију.
Запослени у лабораторији су ученицима објаснили како се врше провере и анализе
воде. Господин Јовановић је најавио да ће општина Чајетина бити међу првим
градовима и општинама које ће изградити постројење за прераду отпадних вода.
Истакао је да је веома важно кренути са образовањем о очувању животне средине од
младих нараштаја, што основна школа у Чајетини веома успешно ради.
Сарадња са Јавним комуналним предузећем „Водовод Златибор“ се наставља у
школској 2018/2019. годином укључивањем запослене Душанке Жиловић у Екоодбор, а посебно са планираним бројним активностима везаним за очување и
унапређење квалитета вода у општини, јер је одабрана Тема: ВОДА за наредне две
године Еко-школе.

Посета чланова Еко-одбора постројењу за прераду воде „Рибница“

3.10. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју ,,Зрачак“ у Чајетини
Дневни боравак за децу са сметњама је често укључен у заједничке радионице
са ученицима приликом обележавања еколошких датума. С обзиром да се просторије
Дневног боравка налазе у простору школе, олакшано је дружење и сарадња са
ученицима и запосленима. Током радионица најчешће се раде плакати или радови од
рециклаже, фотографишу се и слике се објављују на сајту школе и свим осталим
медијима.

Радионица о отпаду и рециклажи. Ученици и деца са сметњама из Дневног боравка

17

Креативна екологија у служби еколошког описмењавања

2018

Пројектни дан школе под називом ,,Еко-вашар“ се реализује задњег наставног
дана у јуну као хуманитарно-еколошка акција у центру Чајетине. Током школске
године сви запослени са ученицима, родитељи, као и запослени у Дневном боравку
са својим корисницима припремају радове за продајну изложбу. Манифестација је
посећена и веома прихваћена од стране локалног становништва који на овај начин
подржавају рад Еко-школе у хуманитарне сврхе, али и дају допринос у раду Дневног
боравка пошто се сав новац од Еко-вашара донира деци са сметњама из ,,Зрачка“.

Пројектни дан Еко-школе- ,, Еко-вашар“ у Чајетини

3.11. Удружења грађана
Удружење риболоваца
Прва сарадња са Удружењем риболоваца је отпочета укључивањем њиховог
представника у Еко-одбор, а 19.10.2013. године је на Рибничком језеру у сарадњи са
школом реализовало такмичење ученика риболовачке секције, али и промовисање
Међународног програма Еко-школе уручивањем мајица члановима Еко-патроле.

Излет Спортског риболовачког удружења „Златибор“ и ученика школе,
промоција мајица Еко-патроле, Рибничко језеро
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Удружење риболоваца организује рад риболовачке секције у школи, а члан
удружења Недељко Пантовић је о водама нашег краја, као и врстама риба које живе
у њима, ученике нижих разреда као и чланове риболовачке секције упознао
приликом обележавања Дана вода 22.03.2017. године.
Планинарско друштво "Торник
Поводом обележавања међународног Дана планина, Жељко Мишић, члан
планинарског друштва "Торник"одржао је предавање у школи на Златибору.
Предавању су присуствовали чланови еколошке секције заједно са наставницом
Снежаном Тучић (која води ту секцију), чланови Еко- патрола, планинарска секција
са учитељицом Душицом Јевтовић (која води ту секцију).

Жељко Мишић, члан планинарског друштва ,,Торник“

Омладинско удружење „Виогор“
Рад Еко-школе спонзорисали су омладинци из Омладинског удружења
„Виогор“, који су обезбедили 40 мајица за чланове Еко-патрола, лифлете о раду Екошколе и потребан радионичарски материјал (хамере, маркере, фломастере). Мајице
и лифлете уручили су представници овог удружења- Невена Чепић и Момчило
Михаиловић на седници Еко-одбора 28.12.2016.године.

Мајице и лифлети о Еко-школи, поклон Омладинског удружења „Виогор“
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Ловачко друштво „Златибор“ из Чајетине
На седници Еко-одбора, 2.3.2017.године одржано је предавање представника
стручне службе Ловачког друштва „Златибор“ из Чајетине, Милуна Меловића,
инжењера шумарства. Тема предавања била је „Заштићене животињске врсте
Златибора, са освртом на манифестацију „Сабор ловаца“ и лов уопште“.
Милун Меловић, инжењер шумарства и представник стручне службе
Ловачког друштва „Златибор“ из Чајетине, упознао је присутне са радом удружења,
његовим почецима и начином функционисања. Након тога, присутни су слушали о
заштићеним животињама Златибора, где је Меловић истакао велику сарадњу са НП
„Тара“, као и са Парком природе „Мокра гора“. Меловић је школи поклонио две
књиге о златиборском лову и ловцима-за Еко-одбор и за библиотеку школе.

Милун Меловић представник стручне службе Ловачког друштва „Златибор“

Удружење пензионера
Сарадња са удружењем пензонера је отпочела заједничким радом на примарној
селекцији отпада и упознавањем пензионера о доприносу школе у овој области. У
Клубу пензинера у Чајетини 18. 02. 2015. је одржано предавање о примарној
селекцији отпада. Предавање је одржала координаторка Еко-школе Зорица
Милосављевић . У просторијама Клуба предавању је присуствовао велики број
пензионера који су подржали акцију школе, указали на значај селекције отпада као и
да већина раздваја отпад код куће на суви и мокри.
Након одржаног предавања о примарној селекцији представљен је рад Екошколе од септембра 2013. године па до сада. Кроз презентацију, са радом Еко-школе
пензионере је упознала Јагода Јеремић, професорка српског језика и члан Екоодбора.
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Предавање за пензионере о примарној селекцији отпада

Удружење наставника ,,Опстанак“ из Ужица
Удружење наставника биологије из Ужица се укључило у рад Еко-школе
организовањем предавања о компостирању, као пример добре праксе која се
реализује у ужичким школама. На седници Еко-одбора, 23.децембра 2015. године
предавање о компостирању одржала је професорка биологије из Ужица Милева
Рогић, која је школи у Чајетини дала сугестије како да почне процес компостирања и
како да оранизује простор на коме ће се он реализовати.

Милева Рогић, професор биологије, члан удружења ,,Опстанак“ из Ужица

Удружење грађана „Златиборски круг“ и Удружење грађана „Еколошко
удружење Златни бор“ из Чајетине
Кроз петогодишњи рад Еко-школе реализовани су бројни конкурси ученика на
теме које су се обрађивале током школских година. Награде за најбоље радове и
највредније ученике обезбеђивали су и Удружење грађана „Златиборски круг“ из
Чајетине и Удружење грађана „Еколошко удружење Златни бор“ из Чајетине.
Програмом Еко-школе планирана је израда лифлета којим би се презентовао
богат рад школе у оквиру заштите животне средине и тема које су одабиране. Дизајн
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је одрадила чланица Еко-одбора и представник Удружења грађана Златиборски круг
Весна Белчевић, а израду 1000 комада је финансирало Удружење грађана ,,Еколошко
удружење Златни бор“. Лифлети су издељени становништву Чајетине на уличној
акцији за Дан планете Земље, а део се користи за промоцију школе према потреби.

Лифлети о Еко-школи и набавка поклона за награђене ученике

4. Сарадња са родитељима
Ученици који су прошли обуку на часовима Еколођке-секције и Еко-патроле су
заједно са наставницима биологије и одељењским старешинама обучавали своје
родитеље на родитељским састанцима. Тиме је постигнута свеобухватност знања о
селекцији отпада. Родитељи су, након предавања ученика, током радионице лепили
на таблу папире на којима су се налазили називи отпада који свакодневно остаје
употребом намирница и тако га раздвајали на суви и мокри. У томе су им помагала
деца, објашњавајући разлику између мокрог и сувог отпада.
Циљ радионице је био да родитељи стечено знање примене и код својих кућа и
усвоје процес примарне селекције који је отпочет у општини. Осим тога, школа је
увела иновативан приступ родитељским састанцима како би били занимљивији а
овакав вид се може узети као пример угледног часа родитељског састанка.

Обука родитеља о примарној селекцији отпада

Сваке године, у марту, школа се прикључује глобалној акцији ,,Сат за нашу
планету“ . У школи се током једног сата, а често и дуже, организује дружење
ученика, учитеља, наставника и родитеља. У школи одјекују звуци песме и веселих
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дечјих гласова који рецитују песмице на српском језику, али и страним језицима.
Родитељима је овакав вид дружења занимљив и сваке године је све бројније
укључивање у акцију.

Акција ,, Сат за нашу планету“ , учешће родитеља у акцији

Од почетка оснивања Еко-одбора, родитељи су чланови овог тела и својим
предлозима, одлучивањем, ангажовањем доприносе квалитетнијем раду школе, али и
бољој видљивости рада школе на пољу заштите животне средине.
5. Праћење еколошког понашања у школи и анкетирање локалне заједнице
о еколошким питањима
Ученици, чланови Еко-патрола, Еко-одбора и технички радник на почетку и
средином месеца пописују електрично бројило ради поређења потрошње електричне
енергије током месеци.
Такође, чланови Еко-патроле и Еко-одбора (ученици) контролишу да ли се
редовно искључују сијалице у учионицама и на ходницима, као и на ђачком и
наставничком улазу, као и да ли се искључују сви уређаји у школи и да ли се
затварају славине у школским тоалетима. Све примедбе и коментаре, ученици
бележе у своје дневнике. Бележење важних запажања помаже код организовања
разнух предавања и других едукативних активности којима ће се понашање
променити. Бележење се спроводи у континуитету, тако да се могу направити и
поређења.
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Свеске и белешке чланова Еко-патроле

Током петогодишњег рада Еко-школе, спроведено је неколико анкета међу
родитељима, које су спровели ученици, а податке су обрадили са наставницима
информатике и рачунарства у школи. Резултати анкета представљени су на
седницама Еко-одбора. Овакав вид анкета представља још један начин сарадње са
локалном заједницом.

24

Креативна екологија у служби еколошког описмењавања

2018

Примери анкета:
КОЛИКО СМО ЗЕЛЕНИ? АНКЕТИРАЊЕ РОДИТЕЉА
1. АНКЕТА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДОМАЋИНСТВИМА
1. Има ли стан ( кућа ) у коме живите урађену изолацију ?

ДА;

НЕ

ДА;

НЕ

2. Да ли је столарија од (заокружи):
дрвета;

ПВЦ;

једно и друго

3. Шта користите као огрев (заокружите одговор):
дрво;

угаљ;

једно и друго;

струју;

гас

4. Користите ли у домаћинству штедљиве сијалице?

Уколико је одговор ДА, колико имате штедљивих сијалица? _______
5. Затварате ли славину приликом (заокружите одговор):
а) прања зуба:

ДА;

НЕ

б) приликом бријања: ДА;

НЕ

6. Користите ли бицикл док путујете на посао?
7. Да ли имате ауто?

ДА;

НЕ

ДА;

НЕ

Уколико је одговор ДА, које гориво користите? ___________________________.
8. Да ли бисте подржали акцију смањеног коришћења аутомобила као превозног
средства на краћој релацији, а већу употребу бицикла?

ДА;

НЕ

9. Да ли сте за то да деца у школу путују бициклом

ДА;

НЕ

10. Да ли воду за пиће користире за заливање цвећа, травнатих површина и прање
тротоара у свом дворишту?

ДА;

НЕ

Уколико је одговор ДА, колико пута то недељно радите?
сваки дан;

сваки други дан;

једним недељно

11. У којим бисте еко-акцијама учествовали:
а) Један дан без аутомобила- сви бициклом на посао
б) Један сат без електричне енергије
ц) Један дан без уличне расвете
д) Нешто друго, наведите_____________________________________________________.

Одштампани су и ученицима издељени анкетни листови- 730. У штампању и дељењу
су учествовали учитељи, наставници-разредне старешине и ученици који су чланови
Еко –одбора. У школу је враћено попуњених 534 анкете, што значи да неки
родитељи нису попунили анкетне листове, или их ученици нису дали родитељи.
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2. АНКЕТА О ОТПАДУ
1. Да ли знате шта је примарна селекција отпада?
ДА

НЕ

2. Да ли сте обавештени о томе да се у нашој општини врши примарна селекција отпада на
суви и мокри ?
ДА

НЕ

3. Раздваја ли се у вашем домаћинству отпад на суви и мокри?
ДА

НЕ

4. Уколико је одговор НЕ, наведите разлоге због којих се то не
реализује_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Уколико је на претходно питање одговор ДА, наведите шта одвајате као суви
отпад_________________________________________________________________________
____________________________________________________, а шта као мокри
отпад________________________________________________________________________.
5. У које контејнере одлажете суви отпад?___________________________________________
__________________________________________________________.
6. У које контејнере одлажете мокри отпад?__________________________________________
__________________________________________________________.
7. Да ли бисте подржали још неку акцију која се бави очувањем животне средине, као што је
ова у вези селекције отпада ?
ДА

НЕ

8. Уколико је одговор НЕ, наведите разлог таквог вашег става и
мишљења:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Уколико је одговор ДА, наведите шта је то, по вашем мишљењу, чиме би требало да се
позабаве сви у локалној заједници, а везано је за очување животне
средине:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Ученицима је издељено 500 анкета, а враћено и обрађени одговори од 391
анкете.
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Селектирање ,,СУВОГ ОТПАДА“
и мерење количине прикупљеног отпада у школи
У холу школе су постављене канте и кутије за селектирање: папира, пластике,
лименки, метала и одеће. Чланови еко-патрола мере селектирани отпад и односе га у
контејнер за суви отпад који се налази у школском дворишту, а такође у своје свеске
уносе количине измереног, сувог отпада.

Селектирање, мерење и одлагање селектованог ,,сувог отпада“ у школи
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Акција прикупљања секундарних сировина од институција
Једна од предвиђених активности Програмом Еко-школе је прикупљање папира
од локалних институција сваке прве недеље у месецу. Сваког месеца се преузима
папир од Дома здравља, библиотеке, банака, општинске управе, канцеларије Месне
заједнице Чајетина, тако што задужене особе јаве директорки школе а онда чланови
Еко-секције или Еко-патроле одлазе по папир. Уколико су институције ближе,
ученици иду пешке, а уколико су удаљеније папир се довожава школским
аутомобилом.
У школском дворишту постоји просторија која је одређена за прикупљање
секундарних сировина, првенствено папира који се продаје, а зарађени новац се
користи за рад еко секције или за помоћ социјално угроженој деци око одласка на
екскурзију.

Одлагање селектованог отпада од других институција

6. Примери реализованих часова у редовној настави и
кроз ваннаставне активности
Када се за тему Еко-школе одабере специфична тема, која се, како би многи
помислили, тиче само неколико предмета, може често изостати воља за радом и
реализацијом активности. У нашој пракси се то показало сасвим другачије. Током
школске године се реализује велики број часова редовне наставе и сви они се
унапред планирају годишњим плановима наставника, а посебно оперативним,
месечним плановима. Сваки наставни предмет налази своју наставну једницу на неку
од тема Еко-школе и може се лако и корисно повезати са другим садржајима.
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Примери припрема и реализованих часова:
Пример 1.
Предмет Француски језик у корелацији са биологијом
Бр. часа 23
Разред: Осми
Назив наставне теме: Боље коришћење енергије
Циљеви
- Разумети и запамтити ти појмове из екологије
- Разумети и прочитати савете за уштеду енергије
- Разумети и прочитати кратак текст и натписе на тему екологије
- Осмислити слоган или цртеж на теме: еко,енерго- савет, еко, енерго-слоган, екошкола, екопревоз, еко, паметна кућа
- Причати о необновљивим и обновњивим изворима енергије ; свом ставу, навикама,
поступцима у породици и школи ради уштеде енергије
Методе-технике:
- Наизменично излагање у координацији са професором биологије
- рад у пару
- Групни рад
- Демонстративна
- Истраживање
Корелације са другим предметима:
1.Читав ток часа ће се одвијати у корелацији са биологијом, час воде два наставника
2.Хемија, физика, ликовна култура, техничко и информатичко образовање
Материјал и извори интернет сајтови:
(http://www.cea.fr/jeunes/themes/lenergiehttp://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/100conseilsEnergie_F
R.PDF
Déchets et pollution, Christian Ngô, Alain Régent( Paris, 2004)
Oh là là Collège 3(p.23), Junior Plus 1(p.4)
Папирићи са кључним речима, исписан и залепљен превод непознатих појмова,
картице са саветима
Ток часа
1.Уводни део - рад у паровима
Ученици извлаче картице са кључним речима, помоћу којих треба да открију тему
часа. Сваки пар чита своју реч и објашњава асоцијацију са темом.
2.Главни део - фронтално, у групи од троје ученика
-Професор француског црта две колоне на табли:
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Док професор биологије са ученицима наводи појмове и разговара на ову тему,
професор француског пише термине на француском.
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-Свака члан групе извлачи по једну картицу- препоруку. Професор на табли пише
називе сваке области: грејање, шпорети и рерне, електрични апарати, осветљење,
аутомобили.Од ученика се тражи да сваку картицу залепи на право место. Да би
боље разумели значење, могу да консултују превод неких термина који је
припремљен унапред и залепљен на зид.
Након решеног задатка, сваки ученик чита и преводи свој савет за уштеду енергије.
Професор чита додатна три савета, а ученици треба да открију да се односи на
обновљиве изворе енергије.
Професори наводе важне чињенице о потрошњи:
-Соларна енергија не емитује угљен- диоксид.
-Свако домаћинство у Бриселу емитује просечно 5,2 тоне угљен-диоксида
-Обновљива енергија је заступљена 22% у укупној светској потрошњи ел енергије.
-Годишња просечна потрошња струје по становнику у Француској износи 7000
киловат сати, у Америцидвоструко 14000, док становник Африке потроши око 500
кл сати. Три четвртине ел енергије долази из нуклеарних електрана.
Завршни део: рад у групи: Ученици ће, по свом избору, на листу А4
осмислити свој слоган или нацртати цртеж на теме: Еко, енерго савети, еко-школа,
еко-кућа, еко-превоз, еко-планета.
Додатна активност:
Ученици посматрају плакат о екологији са еко порукама, као и кратки текст о
мрком медведу и документу из Берна.
Измењени ИОП
Ученику се даје картица са термином гас, очекује се да ће моћи да разуме. Ученик
црта нешто на тему енергије по свом избору.
Евалуација часа
На листу папира, ученици цртају смајлије, који означавају њихову процену часа.
Пример 2.
Географија
Разред – шести
Редни број часа – 15.
Наставна јединица –Природна и географска средина, појам географске регије
Тип часа -обрада
Облик рада –фронтални,индивидуални
Наставна метода –монолошка,дијалошка,демонстрациона,илустративна
Наставна средства –графикони атлас,зидна карта света, Радна свеска
Образовни циљеви – Ученици треба да усвоје појмове природне и географске
средине, као и појам географске регије.
Васпитни циљеви-Уочавање односа и веза између природних и друштвених
фактора,развијање вештина уочавања и закључивања,развијање позитивног односа
према природи.
Корелација – биологија (живи свет), хемија (фосилна горива,руде), историја
(географске регије), Познавање природе и друштва (жива и нежива природа)
Образовни стандарди-1.1.3.,1.3.2.,2.1.3.,2.1.4.,3.1.1.,3.3.2.
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ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО -5 минута
- Кроз разговор са ученицима доћи до сазнања шта подразумевају под појмом
природна средина.
ГЛАВНИ ДЕО -35 минута
-Тражити од ученике да размисле о томе шта човек користи из природе(наводе
примере).
-Указати ученицима да природни ресурси обухватају оно што човек може
убрати у пољу,ухватити у води,ископати из земље али се не може произвести у
фабрикама.
-Обзиром на то да природни ресурси(богатства) нису неисцрпиви ,ученици
врше поделу истих на обновљиве и необновљиве.
-Да ли човек мења природу? Тиме их подстаћи на размишљање због чега је
мења и да наведу примере. Истаћи да се променом природне средине ствара
географска средина, навести примере географске средине.
Тражити од ученика да изнесу своја запажања о локалној средини када је отпад
у питању, на који начин се њихово окружење односи према отпаду(примери добре и
лоше праксе).
Шта се добија правилним одлагањем (селекцијом) отпада.Ученици наводе шта
се све може рециклирати шта се тиме постиже.
Рециклирањем чинимо вишеструку корист, јер смањујемо отпад,штедимо
сировине, енергију потребну за вађење,превоз и прераду сировина а и чувамо
природу.
Користећи карту света објаснити карактеристике географске регије.
ЗАВРШНИ ДЕО -5 минута
-Проверити да ли су ученици усвојили појмове природне, географске средине и
географске регије.
Користећи карту света ученици наводе примере географских регија.
Изглед табле
Природна и географска средина; географске регије
Природна средина-елементи
Природни ресурси: 1.необновљиви
2.обновљиви
– Географска средина је природна средина измењена под утицајем људске
делатности.
– Географске регије су мање или веће територије које се међусобно разликују по
неким природним или друштвеним одликама.
Највеће регије су континенти.
По истом принципу могу се припремати и остали слични часови. Важно је
напоменути и то да се овакве активности додатно посебно евидентирају у Дневнику
образовно-васпитног рада, у „Напомени“, са назнаком да су реализованае у оквиру
Међународног рограма Еко-школе. Такође, важно је фотографисати активности и
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редовно их објављивати на друштвеним мрежама и на сајту школе, као и у
најдоступнијим медијима за једну локалну заједницу.

Евиденција одржаног часа у Дневнику образовно-васпитног рада

Када су у питању ваннаставне активности- секције, ученици радо учествују на
различитим конкурсима који се расписују у оквиру Еко-школе, како ликовним, тако
и литерарним. Часови израде паноа, радова, еколошких украса за новогодишњу
јелку, предмета од рециклираног материјала за еко-вашар, писање песама, састава,
репортажа и слично, само су неки од начина на које се Еко-школа може наћи у овим
активностима. Сви часови се, такође, унапред планирају планом на месечном,
односно годишњем нивоу.

Евиденција одржаног часа у Дневнику образовно-васпитног рада

Ученици велики допринос дају у изради Еко-кодекса, који се бира и усваја на
седници Еко-одбора, а представља предлог правила понашања у вези са одређеном
темом, која се реализује током школске године.
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Израда Еко-кодекса: Тема ,,Биодиверзитет“

Сваке године се традиционално расписује и конкурс за израду новогодишњих
украса за јелку која са бусеном буде посађена у ходнику школе. Ученици током
године учествују у изради украса на часовима секција, Грађанског васпитања,
Ликовне културе и другим часовима према плану.

7. Радионице, предавања
Међународни програм Еко-школе омогућио је ученицима да прошире своја
знања, као и да се нађу у улози предавача, што је за њих било велико задовољство и
учинило им учење занимљивијим. Током пет еколошких година реализован је
велики број предавања и обука у школи и другим установама, које су реализовали
наши наставници и ученици. Такође, као један од значајнијих начина рада кроз све
теме Еко-школе истичу се радионице на различите теме, којима су покренута многа
питања и креативност ученика у њиховом решавању. Истаћи ћемо неке од њих.
На часовима Еколошке секције и у Чајетини и на Златибору (од петог до осмог
разерда) реализован је велики број предавања, радионица и обука. У првој еколошкој
теми- „Енергији“ на првом од два одржана часа су кроз презентацију и
радионичарски рад представљени облици енергије, а на другом часу начни уштеде
енергије у домаћинству.

Радионице о уштеди енергије на часовима еколошке секције
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Како би и друге упутили у ову тему и показали шта су о њој научили, своја знања су
даље предсатвили. Ученица осмог разреда, Дуња Смиљанић је члановима Екоодбора кроз презентацију одржала предавање о енергији

Предавање за чланове Еко-одбора (ученица-члан Еко-одбора)

Како би се заокружио процес учења о уштеди енергије и како би ученици
могли своја знања да примењују и у својим кућама и становима, родитељи су о
програму Еко-школе, о теми која се обрађује током школе и акцијама које су се
реализовале и требају да се реализују упознати на родитељским састанцима, као и на
седницама Савета родитеља. Успешна предавања одржана су и у оквиру друге теме„Отпад“. Једно од њих одржала је професорка биологије Снежана Тучић, која је кроз
презентацију упознала присутне о здравој храни и примарној селекцији отпада.
Професорка Тучић је истакла да се отпад дели на мокри и суви, и дала примере из
свакодневног живота. Важно је пробудити свест о селекцији отпада, јер тако чувамо
животну средину, штедимо енергију, време и новац. Свако треба да ради оно што
може, и тако ће дати пример другима. Кроз слајдове је приказан пут отпада од
контејнера до депоније.
Ученици који су прошли обуку на часовима еко секције и Еко-патроле су
заједно са наставницима биологије и одељењским старешинама, током месеца
новембра,
обучавали своје родитеље на родитељским састанцима. Тиме је
постигнута свеобухватност знања о селекцији отпада. Родитељи су, након предавања
ученика, током радионице лепили на таблу папире на којима су се налазили називи
отпада који свакодневно остаје употребом намирница и тако га раздвајали на суви и
мокри. У томе су им помагала деца, објашњавајући разлику између мокрог и сувог
отпада.
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Радионице са родитељима о селекцији отпада

Циљ оваквих активности јесте и могућност да ученици изађу из школског
простора и допринесу развоју еколошке свести у локалној заједници. Тако су у
вртићу мр Зорица Милосављевић и чланови Еколошке секције обучили запослене
ове установе о примарној селекцији отпада, а усвојено знање је проверено кроз
кратку радионицу о селекцији отпада на суви и мокри.

Предавање и радионица о селекцији отапада за запослене у вртићу ,,Радост“

Наша школа позната је по томе што се у еколошке активности укључује велики
број учитеља и наставника, а у појединим активностима и сви наставници. Ипак,
како би се увек преносили позитивни примери, потребно је да сви буду
информисани у вези са еколошким активностима. Као један од позитивних примера
показало се представљање свих еколошких корака и активности, кроз презентацију
Зорице Милосављевић, на седници Наставничког већа.
Такође, допринос локалној заједници дат је и у градској библиотеци Љубиша Р.
Ђенић, 28. јануара 2015. године, када одржана је завршна конференција пројекта
„Отпад није смеће”. Координаторка Еко–школе је представила све активности које
се реализују у школи везано за примарну селекцију. Презентацију је посветила
одржаним едукацијама за децу школског узраста, наставнике, васпитаче, али и
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представнике локалних самоуправа, менаџера и техничког особља комуналних
предузећа.
У овим обукама нису заборављени ни најстарији суграђани. У Клубу
пензинерау Чајетини је одржано предавање о примарној селекцији отпада.
Предавање је одржала координаторка Еко-школе Зорица Милосављевић. У
просторијама Клуба предавању је присуствовао велики број пензионера који су
подржали акцију школе, указали на значај селекције отпада као и да већина раздваја
отпад код куће на суви и мокри. Након одржаног предавања о примарној селекцији
представљен је рад Еко-школе. Кроз презентацију, са радом Еко-школе пензионере
је упознала Јагода Јеремић, професорка српског језика и члан Еко-одбора.

Обука пензионера о селекцији отпада

Као још једно од занимљивијих предавања истичемо предавање о
биодиверзитету, које је одржала професорка биологије Снежана Тучић. Подсећајући
да је биодиверзитет разноврсност живог света, осврнула се на факторе угрожавања,
чији је главни изазивач човек. Упознала је присутне са ретким угроженим биљним и
животињским врстама у Републици Србији.

Предавање о Биодиверзитету за чланове Еко-одбора
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Објаснила је и систем мера заштите, наводећи да се све што треба заштитити
мора наћи у тзв. Црвеној књизи/листи. Предавач је навела и примере добре праксе у
Србији (Увац-белоглави суп, дабар-Засавица, мрки медвед- Тара). Наравно, истакла
је едукацијиу, посебно деце, као најважнију превенцију. У циљу поткрепљивања
овог закључка реализоване су следеће активности. На часовима Еко-патроле, у
млађим и старијим разредима, одржано је предавање о биодиверзитету и
Националном парку „Тара“. У млађим разредима предавање су реализовали учитељи
Петер Јевремовић, Стевка Лазовић, Анка Џамбасовић и Рада Глишовић. У старијим
разрдима предавање су реализовале ученце чланце Еко-одбора Оливера Кузељевић и
Катарина Кнежевић.
Планом Еко-школе предвиђено је успостављање сарадње са основним
школама на територији општине. Први корак у реализацији је била посета школе
,,Миливоје Боровић“ у Мачкату. Школу су, испред чланова Еко-одбора, посетили
директорка Милка Васиљевић, координаторка Еко-школе Зорица Милосављевић и
члан Еко-одбора Јагода Јеремић.

Представљање рада Еко-школе у ОШ ,,Миливоје Боровић“ у Мачкату

Координаторка је присутнима у школи у Мачкату представила све реализоване,
као и планиране активности Еко-школе. Договорено је да се настави сарадња ове две
школе, да се на Дан заштите животне средине организује Еко-квиз о заштити
животне средине за седмаке матичних школа и издвојених одељења општине. Рад
школе у области заштите животне средине и у оквиру међународног Програма Екошколе представљен је ОШ ,,Саво Јовановић Сирогојно“. Координаторка еко-школе,
Зорица Милосављевић је директору и запосленима кроз презентацију представила на
који начин се реализују разне еколошке активности у оквиру школе и ван ње и са
којим институцијама и организацијама је остварена сарадња од 2013. године од када
је укључена у Програм Еко-школа. Истакнуто је велико ангажовање запослених, али
и ученика и родитеља.
Радионичарски облик рада се јавља као најчешћи и као најефектнији начин
усвајања знања. Радионице се спроводе на часовима Еколошке секције, највише у
сарадњи са Дневним боравком за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ који је
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смештен у школи, и са Дечијим вртићем „Радост“ у Чајетини и „Нарцис“ на
Златибору. Издвајамо неке од радионица као примере добре праксе.

Радионице о рециклажи отпада у вртићу ,,Радост“ у Чајетини

Циљ радионице о отпаду, реализоване са децом из вртића, био је да се деца од
малих ногу науче да отпад није смеће и да се све не мора бацити већ да се од њега
може направити нешто ново и корисно.
У једној од радионица обележен је и Национални дан без дуванског дима.
Чланови еколошке секције осмог разреда ОШ ,,Димитрије Туцовић“ су овај дан
обележили са децом и запосленима из Дечјег вртића ,,Радост“ у Чајетини, креативно
уз дружење кроз предавање и радионицу.

Обележавање еколошког датум у Дечјем вртићу ,,Радост“ у Чајетини

Једном приликом, поводом обележавања Светског дана чистих планина
ученици 8. разреда, чланови Еколошке секције су одржали радионицу „Угрожене
биљке и животиње наших планина“ у вртићу „Нарцис“ на Златибору, у
предшколској групи вртића. Заједно су цртали угрожене биљке и животиње, а
старији другари су их научили су због чега су угрожене и како можемо да их
сачувамо.
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Радионица о угроженим биљкама и животињама наших планина“ у вртићу „Нарцис“ на Златибору

Једну креативну радионицу осмислили су и чланови Драмске и Рецитаторске
секције. На иницијативу Општине Чајетина у сарадњи са ТВ „Чајетина“, 2015.
године сниман је еко-спот на тему „Примарне селекције отпада“, који је био
емитован на ТВ „Чајетина“ и имао за циљ унапређење свести становништва о
значају селекције отпада која је покренута на територији општине.
Поруке које су изговарли ученици су осмишљене на часовима Еколошке
секције. Песму, коју су извеле девојчице, написала је наставница српског језика
Јагода Јеремић. Ученици су чланови Драмске секције коју води наставница српског
језика Јелена Станојевић, која је осмислила концепт еко-спота. Ученици који су
учествовали у споту су: Матија Милекић, Лука Вирић, Теодора Кутлешић, Јелена
Марјановић, Марија Новаковић, Катарина Веланац.
Сниматељ и монтажер испред ТВ „Чајетина“ био је Давид Колаковић.
Снимање је реализовано у просторијама Дневног боравка за децу са сметњама у
развоју „Зрачак“.
Скоро сваке године се у школи организује предавање о употреби тетра-пак
амбалаже, а у организацији Амбасадора одрживог развоја. Ове школске године
радионица и предавање су реализовани 23.10. 2018. на часу Чувара природе у 5.
разреду а реализатори обуке су биле Александра Младеновић и Дијана Шарац.
Дијана Шарац је одржала радионицу о рециклажи тетрапак амбалаже. На часу
Еколошке секције ученицима 7. и 8. разреда Дијана Шарац је одржала две
радионице: енергетска ефикасност и рециклажа лименки. Радионице су биле
занимљиве. Ученици су били активни, радо су се укључивали у разговор и
демонстрације.
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Радионица о рециклажи тетрапак амбалаже-Амбасадори одрживог развоја

Предавачи су упознали ученике и наставницу биологије Снежану Тучић о
актуелним конкурсима Еко школе: Тетра Пак креативни конкурс, Млади Еко
репортери, Свака лименка се рачуна.

8. Реализовани пројекти у претходних пет година
У оквиру програма Еко-школа сваке године су расписивани конкурси за
учешће у неком актуелном пројекту. Школа се укључивала у сваки пројекат са
укључивањем великог броја ученика, учитеља, наставника, родитеља, представника
институција…
У пројекат „Велики лов на биљке“ су били укључени ученици нижих разреда у
Чајетини и на Златибору и Чувари природе-пети разред у школи у Чајетини и
издвојеном одељењу на Златибору. За руководиоца овог пројекта је на седници Екоодбора изабрана учитељица Стевка Лазовић. Два пута за редом, 2017 . и 2018.
године, школа је за учешће у овом конкурсу добила награду од 20.000,00 за набаваку
материјала за рад школе.

Мапирање станишта у оквиру пројекта ,,Велики лов на биљке“
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- У ,,Тетра-пак“ креативни конкурс се школа укључује сваке године, па и ове,
а радове од тетра пака припремају ученици на часовима еколошке секције у школи у
Чајетини и на Златибору. Руководиоци Еколошке секције су наставнице биологије
Снежана Тучић ( на Златибору) и Зорица Милосављевић ( у Чајетини). Осим
еколошке секције у пројекту је учествовала и учитељи из Чајетине и Златибора. За
учешће у конкурсу школа је два пута добила награду у износу од 9.000,00 за набавку
садног материјала за уређење школског дворишта.

Тетра-пак конкурс: радови ученика

- Школа се 2017/18. године укључила и у пројекат ,,Свака лименка се рачуна“
и у мају 2018. је обављена продаја прве количине прикупљених лименки . Уочено је
да се на територији општине мало користе лименке (посебно по угоститељским
објектима) и најмање их има у отпадном материјалу у школи и по кућама.

Прикупљање лименки у оквиру пројекта ,,Свака лименка се рачуна“

Пројекат Екомотивација у оквиру међународног програма Еко-школе је пружио
могућност деци да се укључе у различите забавне и едукативне активности и кроз
активно учешће у њима развију нове вредности и свест о значају очувања животне
средине. Пројекат је реализован током школске 2015/2016. године. За све
реализоване активности сакупљали су се поени и најзаслужније и највредније
школе су стекле могућност да за своје залагање за унапређење животне средине у
локалној заједници освоје специјалне награде на крају школске године као
најзаслужнији “Екомотиватори”. Пројекат ,,Еко мотовација“ је омогућио да се наша
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школа пласира на треће место и постане ,,бронзани Екомотиватор“ и освоји новчану
награду од 70.000,00 динара и бесплатно обнављање статуса Еко-школе.

Трећа награда у оквиру пројекта ,,Екомотивација“

Зa oснoвнe шкoлe кoje су укључeнe у Meђунaрoдни прoгрaм Eкo-шкoлe
oргaнизoвaн je Vip Eкo-квиз у школској 2014/2015. У опсегу од 25 школа у Србији
учествовали су и ученици издвојеног одељења наше школе на Златибору: Дуња
Кнежевић, Вук Глишовић и Анастасија Терзић, који су се припремали са својом
наставницом биологије Снежаном Тучић. Први круг такмичења организован је
онлајн 22.01.2016. године, када су Златиборци освојили прво место. Други,
републички ниво је организован у Београду у Савременој гимназији,
24.02.2016.године, и освојили су друго место.

Учешће у Vip Eкo-квизу: наставница Снежана Тучић са ученицима

Велики одјек и одзив је имао пројекат ,,Свет који инспирише“ у који су се
укључили велики број ученика, родитеља и запослених у школи. Акција је посебно
промовисана на Дан заштите животне средине, 05. јуна 2018. када је локална ТВ
снимала и емитовала прилог о овој акцији (http://www.zlatiborpress.rs).
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Прикупљање гардеробе у оквиру пројекта ,,Свет који инспирише“

У Међународном програму Млади Еко-репотрери укључивали су се
наставници српског језика и биологије и учествовали су ученици шестог, седмог и
осмог разреда. Током школске 2014/2015. године су учествовала четири ученика,
(ученице школе у Чајетини), а освојена су три места: прво, друго и треће. У све три
категорије ученици су освојили вредне награде (таблети, ајпод, екстерни уређаји за
пренос података).
У школској 2018/19. години се реализују следећи пројекти: Тетра-пак конкурс,
Велики лов на биљку, Свака лименка се рачуна, Енергетска ефикасност и
Међународни пројекат Млади Еко-репортери. Наставници и учитељи са ученицима
су већ отпочели прве активности у вези наведених пројеката.
9. Акција ,,Сат за нашу планету“
Школа се пет година прикључује акцији светских размера „Сат за нашу
планету“. Активност се реализује у наставничкој канцеларији школе у Чајетини, у
20.30 часова, када се окупљају наставници, ученици, родитељи и представници
локалних медија. У условима необичним за ученике, уз светлост свећа, са угашеним
светлом, ученици су показали како је њихова еколошка свест позитивно и у великој
мери развијена.

Ученици у мраку певају, рецитују у наставничкој канцеларији
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Прве године обележавања ове акције скроман програм припремили су чланови
Еколошке секције, Рецитаторске секције, Секције енглеског језика и хора, а чули су
се и звуци гитаре и познате мелодије које је на синтисајзеру извео ученик трећег
разреда. Присутни су имали прилику да уживају у стиховима познатих песника,
одјекивао је смех, а дружење је било делотворно. Овим су се ученици, у току 70
минута, вратили начину живота својих бака и дека и имали прилику да проживе бар
део њиховог искуства.

Ученици, родитељи, наставници, учитељи у акцији ,,Сат за нашу планету“

Како су сазнавали нове ставри, ученици су имали и нове идеје, а број учесника
се кроз време повећавао. Као поуку о очувању животне средине сви носе и још једно
ново искуство и сазнање да и без струје, уз пламен свећа, можемо бити радосни и
опуштени. Учесници ове акције, осим ученика и запослених, су сваке године и
родитељи.
10. Обележавање пројектног дана Еко-школе
Пројектни дан Еко-школе обележава се последњег наставног дана у школској
години. Циљ је укључивање свих наставника, учитеља и ученика, али и других
представника локалне заједнице у подизање еколошке свести у локалном окружењу.
Наставне јединице из свих наставних предмета прилагођавају се задатој теми.
Велики број активности се реализује на часовима ваннаставних активности.
Први пројектни дан, 2013. године обележен је укупним радом свих ученика и
наставника. Учитељи и наставници су са ученицима на креативан начин обележили
Пројектни дан и на редовним часовима су реализовали неку од тема из области
заштите животне средине – вода, отпад, енергија. На часовима хемије и биологије
изведени су огледи о рециклажи папира, као и о филтрирању воде. Ученици школе
на Златибору су са наставницима прошетали од школе до споменика на Шуматном
брду. На часу француског језика у корелацији са српским језиком анализиране су
песме о Сени, Аполинера и Превера, уз дискусију на тему: Када је река најсрећнијакада се не загађује. Након тога, ученици су направили пано са порукама.
За ученике шестог разреда у току прва два часа је организовано предавање о
змијама које је реализовао наш суграђанин Драгослав Јанковић. Ученици су имали
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прилику да сазнају које врсте змија су распрострањене на територији Златибора,
како се треба чувати од њих, и како их треба заштитити. Драгослав Јанковић се овим
послом успешно бави аматерски већ неколико година.
У Дому културе у Чајетини, ученици млађих разреда су, са учитељицом
Стевком Лазовић, реализовали еко-представу. У томе су им помогли другари из
дечијег вртића „Радост“ из Чајетине. Они су пуној сали ученика, наставника, грађана
Чајетине, поставили питање: „Где ће будуће генерације да живе ако се буде
загађивала планета?“ .

Приредба у Дому културе: обележавање пројектног Еко-дана

У наредној, 2014. години Пројектни дан је обележен низом другачијих
креативних и поучних активности. Учитељи су са ученицима организовали
маскембал кроз центар Чајетине и Златибора. Ученици су носили маске направљене
од отпадног материјала пошто се највећи део активности током школске године у
области заштите животне средине односио на отпад и управљање отпадним
материјама. Овом акцијом је приказано како се на креативан начин може
искористити отпад у корисне сврхе.
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Ученици са маскама од отпадног материја-маскембал у Чајетини и Златибору

Чланови Еко-одбора су поводом обележавања пројектног дана 12.05.2015.
године посетили регионалну депонију ,,Дубоко“ у Ужицу.

Посета чланова Еко-одбора Регионалне депоније у Ужицу

На депонији су имали прилику кроз презентацију да се упознају са
историјатом настанка депоније, које општине су укључене у регионалну депонију и о
начину транспорта, мерења, селектирања и коначног депоновања отпада у тело
депоније. Након предавања чланови су посетили фабрику за селектирање отпада а
затим и тело депоније где се одлаже неселктирани отпад. Већини присутних је било
први пут да посете једну овакву депонију, па су били импресионирани оним што су
видели.
Даље активности у обележавању Пројектног дана Еко-школе настављене су
увек добром сарадњом са Комуналним јавним предузећем „Златибор“ из Чајетине.
Ученици старијих разреда су реализовали разне еколошке активности, а највећи део
се сводио на уређење школског дворишта зељастим, дрвенастим и полудрвенастим
садницама које је школи поклонило КЈП ,,Златибор“ и на тај начин остварили
изузетну сардању са школом у циљу оплемењивања школског простора и очувања
природе.
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Пројектни Еко-дан, улепшавање школског дворишта

Временом се на седницама Еко-одбора развила креативна идеја, по којој је
школа данас препознатљива. Од 2016. године се Пројактни дан обележава као
хуманитарни Еко-вашар, чији је циљ да се од већ употребљених материјала израде
нови корисни и употребљиви предмети, које ће ученици продавати, а сав прикупљен
новац донира се за унапређење услова рада Дневног боравка за децу са сметњама у
развоју „Зрачак“.
У издвојеном одељењу на Златибору ученици млађих и старијих разреда су
израђивали разне украсне и употребне предмете од већ употребљеног материјала. У
току Еко- вашара су продајом предмета прикупили новчана средства као помоћ
другарима из Дневног боравка за децу са сметњама у развоју ''Зрачак". Еко-вашар се
одвијао на Краљевом тргу на Златибору, на штандовима импровизованим од
школских клупа. У Чајетини су клупе постављене у парку, а на њима су ученици
изложили своје радове које су током године припремали на часовима свих секција,
одељењске заједнице и ликовне културе. Изложба је, као и на Златибору, била
продајног типа а локално становништво је показало велико интересовање за ову
акцију, радо су куповали све што су ученици припремили, а на крају је прикупљен
новац дониран деци из ,,Зрачка“.
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Еко-вашар, обележавање Пројектног Еко-дана

Сваке године се Пројектни дан реализује све креативније и масовније. И 2018.
године су сви наставници и учитељи у школи узели учешће у изради предмета од
рециклираног материјала са својим ученицима на различитим часовима редовне
наставе и ваннаставним активностима. Еко -вашар је организован у градском парку
у Чајетини, како би био доступан свим становницима. Ученици Еко-патроле
претходних дана су поделили позивнице грађанима, установама и институцијама на
територији општине Чајетина, како би сви били информисани о томе када ће се
организовати Еко-вашар и шта све могу купити. Штампање позивница је
финансирала Туристича организација ,,Златибор“. Осим позивница Туристичка
организација је платила израду папирних кеса са логоом Еко-школе.

Еко-вашар, обележавање пројектног Еко-дана

Сав прикупљени новац од продатих производа је уплаћен на рачун за донације
Дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ . У реализацију Еко вашара
укључиле су се и друге школе са подручја Општине: ОШ „Миливоје Боровић“
Мачкат са издвојеним одељењима у Шљивовици и Кривој Реци, као и средња
Угоститељско- туристичка школа. Да је ова акција постала популарна, а и
традиционална показало је то што је градски парк био препун људи. Становништво
је дошло да подржи ученике и наставнике куповином производа, како би помогли
деци са сметњама у развоју.
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Радови ученика, Еко-вашар-обележавање пројектног Еко-дана

Пројектни дан је добар модел пројектне наставе. Ученици током целе школске
године, према упутствима наставника, спроводе пројектне активности, према
утврђеним корацима, а на крају као продукт тог рада реализују Пројектни дан Ековашар. Овим се стичу основна знања о пројектима и пројектној настави и развијају
различите компетенције- сарадња, комуникација, истраживање, одговоран однос у
демократском друштву, одговоран однос према здрављу и животној околини,
предузетништво, естетичка компетенција. Ученици имају прилику да развију
предузетнички дух, јер сами продају своје производе и радове, уз надзор наставника.
Целокупна активност завршава се хуманитарним гестом, у коме се уче да поштују
различитости, да развијају емпатију и да буду толерантни.
11. Медијска подршка
С обзиром на чињеницу да време у коме се одвија наставни процес
подразумева иновације и употребу Интернета, да је веома важна медијска
пропраћеност свега онога што радимо и чему тежимо, све активности Еко-школе се
пласирају јавности путем локалних, регионалних, интернет медија, радија, интернет
портала. Како би рад и активности посебно биле занимљиве деци, лепо је и пожељно
користити и друштвене мреже. Наша Еко-школа користи Фејсбук.
Стални партнери у раду школе су Телевизија „Чајетина“, портал Zlatiborpress, и
интернет телевизија „Zlatibor TV“, чији су представници чланови Еко-одбора, од
укључивања у Програм Еко-школа. На овај начин пробудили смо знатижељу и оних
који нису били еколошки освешћењи. Све активности се редовно објављују на сајту
школе, у оквиру одељка Еко-школа.
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Снимање седница Еко-одбора, локална ТВ Чајетина (Златибор Пресс)

Од почетка спровођења програма Еко-школе, све активности су добро медијски
промовисане. Добру промоцију је обезбедио и избор чланова Еко-одбора у коме су
се нашли, осим школе, представници локалне заједнице (институција, удружења
грађана, привредника, медија). О самим активностима током школске године,
резултатима и учешћу свих актера, за медије су говорили директор школе,
координаторка, учитељи, родитељи, ученици, чланови Еко-одбора-привредници,
представници локалних институција...). Такође, све вести су објављиване на
сајтовима:
-http://zlatibor.tv
-http://www.zlatibor.rs
-http://www.cajetina.org.rs
-http://www.radioluna.rs
-http://еro.rs
-http://www.osdimitrijetucovic.edu.rs
- ttps://www.facebook.com/search/top/?q=Program+Eko+skole.
На Фејсбук страни Еко-школе се могу прочитати све вести о реализованим
активностима, актуелним конкурсима или пројектима.

Фејсбук страна Еко-школе

50

Креативна екологија у служби еколошког описмењавања

2018

Осим у електронским медијима вести о раду Еко-школе су објављиване у
просветном прегледу, Ужичким вестима, Политици.

Објављене вести о раду Еко-школе у ,,Просветном прегледу“

Објављене вести о раду Еко-школе у ,,Политици“
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Закључак

Реализација Међународног програма Еко-школе допринела је развијању
еколошке свести код локалног становништва, јер су покретачи свих идеја били
ученици, који су пожртвовано и одговорно иницирали новине у екологији. Свака
активност била је идеална прилика да ученици буду учитељи својим учитељима,
родитељима и наставницима.
Општина Чајетина планира и спроводи многобројне активности у области
одрживости и очувања животне средине и еколошких активности, а свакако јој у
томе веома помаже и Основна школа „Димитрије Туцовић“, која представља важан
ресурс за такве подухвате.
Покренути све ученике и све запослене у школи, па им придодати друге
институције, није лак посао. Међутим, његова успешност је не само у квантитету,
већ пре свега, у квалитету активности. Екологија је спојила и поезију и ликовну
уметност, одговорност према средини у којој живимо, креативност, хуманост, учење
и знање и свако је нашао своје место у њој.
Наша највећа награда су наши ученици и њихова сазнања да је планета Земља
угрожена, али да су дужни да се према њој опходе као према позајмици од будућих
генерација, а не као према наслеђу од претходних. Свесни и савесни, ученици знају
да су и најситнији локални кораци велики и крупни како би се допринело глобалним
решењима и очувању животне средине.

Мр Зорица Милосављевић
координаторка програма
„Еко-школа“ у ОШ „Димитрије Туцовић“
у Чајетини
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