
Naši okoljevarstveniki na Svetovnem 
okoljskem kongresu v Pragi 

 

 

V soboto, 12. 3. 2022, smo se skupina nadobudnih okoljevarstvenikov naše šole v sestavi 

dijakov Anite Očko in Melani Jagodič iz G-4. b ter Marka 

Filipa Mlakarja in Luke Skoka iz G-3. b ter profesoric in 

mentoric Janje Čuvan in Alenke Lah Kalan odpravili na 

WORLD ENVIRONMENTAL EDUCATION CONGRESS 

(WEEC) oz. Youth Environmental Education Congress 

(YEEC) v Prago.  

Potovali smo v organizaciji Ekošole ter Mladih 

poročevalcev za okolje, s katerimi že vrsto let uspešno 

sodelujemo. Naše potovanje je potekalo dolgih 11 ur, 

saj smo zaradi skrbi za okolje potovali z vlakom, ki ima v 

primerjavi z ostalim prometom najnižji ogljični odtis. 

V Pragi smo preživeli ves teden. Dijaki so sodelovali na Youth Environmental Education 

Congress v različnih delavnicah, ki so si jih izbrali sami, ter na sejmu, kjer so predstavili 

našo šolo in program okoljevarstveni tehnik. Medtem pa sva profesorici pridobivali nove 

izkušnje in znanja preko projekta Erasmus+ na eni od praških srednjih šol, natančneje na 

Stredni Prumyslova Škola Stavebni Josefa Gočara, prav tako v Pragi. 

Izpostavili bi sredo, 16. 3. 2022, saj je bila za nas vse, ki smo sodelovali na kongresu, 

pomemben dan. Vsi skupaj smo se udeležili WORLD ENVIRONMENTAL EDUCATION 

CONGRESS-a, kjer so naši dijaki skupaj z drugimi mladimi predstavili svoja videnja 

okoljskih problemov širši javnosti, v kateri so bili tudi znani politiki in strokovnjaki na 

področju okoljske politike, kot npr.: Daniella Tilbury, Jan Mareš, Josef Schwarz ipd. 

Med mladimi so se v Pragi stkala številna prijateljstva, izmenjavali so svoje izkušnje in 

znanja na področju varovanja okolja, katera bodo lahko uporabili na svoji nadaljnji 

karierni poti in življenju nasploh. Ponosni smo, da imamo tako zagrete in uspešne dijake, 

ki ne le da s svojo aktivnostjo izboljšujejo in prispevajo k današnji okoljski politiki, temveč 

hkrati tudi spreminjajo svet.   

V Pragi je bilo čudovito in nepozabno za vse! 
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