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VKLJUČEVANJE KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V IZOBRAŽEVANJE:
PRIMER GIMNAZIJE JURIJA VEGE IDRIJA
IZVLEČEK
V magistrskem delu obravnavamo vključevanje trajnostnega razvoja v izobraževanje na
primeru Gimnazije Jurija Vege Idrija. V teoretičnem delu najprej na kratko opisujemo sam
koncept, njegov zgodovinski razvoj in stanje občine Idrija na področju trajnostnega razvoja. V
nadaljevanju se osredotočamo na vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v izobraževanje
na vseh ravneh šolanja, kjer podrobneje analiziramo učne načrte in kataloge znanja za
geografijo in družboslovje. V zadnjem delu so predstavljeni konkretni predlogi za
vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v pouk geografije in družboslovja. V empiričnem
delu predstavljamo izsledke raziskave, v kateri smo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri se
koncept trajnostnega razvoja vključuje v pouk in kako je vpet v celotno šolsko delovanje
izbrane srednje šole. Sledi analiza dokumentov obravnavane šole, s katero želimo ugotoviti,
kako se koncept trajnostnega razvoja vključuje v šolske dokumente. V nadaljevanju raziskave
smo s pomočjo polstrukturiranih intervjujev in fokusne skupine ugotavljali, v kolikšni meri
strokovni delavci na šoli vključujejo ideje trajnostnega razvoja v proces vzgoje in
izobraževanja. Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da šola izvaja številne aktivnosti, ki bi jih
lahko uvrstili v omenjeni koncept. Opazimo lahko, da so na ravni celotne šole vključeni vsi
trije vidiki trajnostnega razvoja (okoljski, socialni, gospodarski). Intervjuvani strokovni
delavci se zavedajo pomena koncepta trajnostnega razvoja, vendar le redko posegajo po
literaturi s tega področja in se večinoma ne udeležujejo strokovnih izobraževanj na to temo.
Z analizo učnih načrtov in katalogov znanja za geografijo in družboslovje smo ugotovili, da
omenjeni šolski dokumenti vsebujejo številne cilje, ki jih lahko povežemo s trajnostnim
razvojem. Preko analize intervjujev smo opazili, da je vključenost teh tematik v veliki meri
odvisna tudi od posameznega učitelja. Največja razlika med intervjuvanima učiteljicama se je
v naši raziskavi pojavila v zvezi z obravnavo lokalne problematike, saj smo ugotovili, da
učiteljica domačinka daje precej večji poudarek lokalnim temam.
V sklopu naše raziskave smo ugotovili, da so v nacionalnih dokumentih izdelane smernice za
vključevanje trajnostnega razvoja v pouk, ni pa konkretnejših navodil za realizacijo na nivoju
celotne šole. Šole so tako prepuščene same sebi, zato predlagamo njihovo medsebojno
povezovanje in izmenjavo dobrih praks.

Ključne besede: trajnostni razvoj, vzgoja in izobraževanje, geografija, družboslovje,
Gimnazija Jurija Vege Idrija

INTEGRATING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTO
EDUCATION: THE CASE OF IDRIJA JURIJ VEGA GRAMMAR SCHOOL
ABSTRACT
In the master's thesis we discuss the integration of sustainable development into education
programs on the example of the Idrija Jurij Vega Grammar School. In the theoretical part, we
first briefly describe the very concept, its historical development and the engagement of the
Idrija municipality in the field of sustainable development. Further on, we focus on
integrating the concept of sustainable development into education programs at all educational
levels, and analyse in detail the curricula and catalogues of knowledge in geography and
social sciences. The final part represents concrete proposals for integrating contents of
sustainable development into geography and social sciences. In the empirical part, we depict
the results of our research, aiming to determine the extent to which the concept of sustainable
development has been implemented in classes, and how it has influenced the overall
performance of the selected secondary school. This is followed by an analysis of the
documents of the school in question, to find in which aspects these are aligned with the
concept of sustainable development. In the continuation of the research, with the help of semistructured interviews and focus groups, we identify the extent to which professional staff at
school apply ideas of sustainable development in the process of educating. Based on our
findings, we establish that the school carries out a number of activities that align well with the
concept. All three aspects of sustainable development (environmental, social, economic) have
clearly been integrated into all levels of the school. The interviewed teaching staff is aware of
the importance of the concept of sustainable development, but admit to rarely reaching for the
available literature from this field, and mostly not attending professional trainings.
Through the analysis of curricula and knowledge catalogues for geography and social
sciences, we find that these school documents contain a number of goals that can be linked to
sustainable development. Through the analysis of interviews, we observe that the
implementation of these topics - to a large extent – depends on the individual teacher. The
biggest difference between two interviewed teachers is their way of tackling the local issues,
as one of the teachers, a local, places much more emphasis on the local topics.
As part of our research, we find that the national documents include guidelines for integrating
sustainable development into classes, but there are no more specific guidelines for realization
at the level of the entire school available. Schools are left to their proper resources. In face of
this, we recommend they connect and start exchanging their good practices.

Keywords: Sustainable development, education programs, geography, social sciences,
Idrija Jurij Vega Grammar School
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I.

UVOD

Živimo v času tehnološkega napredka in hitrih sprememb, ki pa jih spremlja pretirana raba
naravnih virov, onesnaževanje voda, zraka in prsti, slabšanje kvalitete življenja, vse večje
razlike med revnimi in bogatimi ter številne druge negativne posledice sodobnega načina
življenja (Plut, 2011). V šestdesetih letih 20. stoletja se je kot odgovor na omenjene razvojne
izzive oblikoval koncept trajnostnega razvoja. Od takrat je skrb za okolje postala ena od
prednostnih nalog nacionalnih ekonomij. Kmalu pa je postalo jasno, da prehod v družbo, ki se
bo zavedala pomena trajnostnega razvoja, ni mogoč brez temeljitih sprememb v zavedanju in
ozaveščanju širše javnosti (Lah, 2004). Nedvomno imajo pri tem ključno vlogo vzgojnoizobraževalne ustanove. Korenine vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj segajo v
sedemdeseta leta 20. stoletja, medtem ko je trajnostni razvoj v zadnjih letih postal tako rekoč
imperativ vzgoje in izobraževanja. Velik pomen trajnostnega razvoja v izobraževanju se kaže
tudi v dejstvu, da je Organizacija združenih narodov obdobje 2005–2014 razglasila za
desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj.
V magistrskem delu nas zanima, v kolikšni meri nacionalni šolski dokumenti in same šole
vključujejo to tematiko v pouk. Posebej nas zanima vloga geografije in družboslovja pri
ozaveščanju mladih o pomenu skrbi za okolje in gospodarskega razvoja za prihodnje
generacije, da bi izboljšali kvaliteto svojega življenja.
V magistrskem delu bomo podrobneje proučili primer Gimnazije Jurija Vega Idrija, saj smo
bili tekom srednješolskega izobraževanja na njej vključeni v številne projekte s področja
trajnostnega razvoja. Za obravnavano šolo smo se odločili tudi zaradi dejstva, da celotna
občina Idrija daje velik poudarek temu področju, kar se kaže v številnih projektih npr. Youth
Alpine Express, Zero Waste, 100 max v organizaciji CIPRA, poteguje pa se tudi za znak
Zelena destinacija Slovenije. Leta 2011 je bila izdelana Inovativna strategija trajnostnega
razvoja Občine Idrija, saj se je občina zavezala, da bo kot nosilka naziva alpsko mesto leta
upoštevala protokole Alpske konvencije in načela trajnostnega razvoja.
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II.

TEORETIČNI DEL

1. KONCEPT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
1.1 DEFINICIJA KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
V strokovni literaturi lahko zasledimo številne opredelitve trajnostnega razvoja. Svetovna
komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih je v poročilu leta 1987 prvič vsebinsko
opredelila pojem trajnostni razvoj kot »obliko razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanjih
generacij, ne da bi ogrožala prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb«
(Bertoncelj in sod., 2015, str. 16). Takšna opredelitev je precej abstraktna, poleg tega se ob
njej sprožajo številna sociološka vprašanja. Problem se pojavi že pri opredelitvi sedanjih
potreb. Kakšna je meja med nujnimi potrebami in razkošjem? Je mogoče to nedvoumno
ločiti? Na še večje težave naletimo pri definiranju potreb prihodnjih generacij. Izredno težko
je namreč napovedati, kakšna bo družba čez nekaj desetletij in posledično kakšne bodo njene
potrebe (Gantar, 2004). Kljub temu se je predstavljena definicija zelo uveljavila, saj vpeljuje
pomembno načelo previdnosti. To načelo nam omogoča, da se izognemo tistim dejanjem, s
katerimi bi prihodnje generacije prikrajšali za možnosti, ki so nam pogosto samoumevne.
Kasneje so številni avtorji razvili lastne definicije trajnostnega razvoja. Britanska
strokovnjaka Loucks in Gladwell (1999) sta poudarila tri bistvene značilnosti trajnostnega
razvoja. Trajnostni razvoj tako pomeni razvoj, ki ne uničuje vitalnih oskrbnih sistemov
planeta (npr. zraka, vode in prsti). Prvo značilnost poimenujeta ekosistemska trajnost.
Trajnostni razvoj je poleg tega razvoj, ki omogoča stalen tok naravnih dobrin in storitev.
Drugo značilnost označita za gospodarsko trajnost. Navsezadnje pa je trajnostni razvoj tudi
razvoj, ki zagotavlja pravično razporeditev koristi proizvodnje dobrin in storitev. Zadnjo
značilnost enačita s socialno trajnostjo (prav tam).
Opisano tridimenzionalnost lahko opazimo tudi v mnogih drugih definicijah. Bertoncelj in idr.
(2015, str. 16) tako definirajo trajnostni razvoj kot »povečevanje blagostanja, in sicer
odgovorno in uravnoteženo dviganje materialnega, socialnega in okoljskega blagostanja
sedanje generacije, brez ogrožanja eksistenčnih pogojev prihodnjih generacij in celotnega
ekosistema.« Obravnavane tri dimenzije in njihovo medsebojno prepletanje lahko ponazorimo
s shematskim prikazom, ki je predstavljen pod sliko 1.
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Slika 1: Shematski prikaz trajnostnega razvoja

Avtorica: Tina Uršič, 2017.
Predstavljena definicija opozori še na en pomemben vidik trajnostnega razvoja in sicer
uravnoteženo rast blagostanja. Koncept razvoja v tradicionalnem pomenu predpostavlja
količinsko rast, koncept trajnostnega razvoja pa je zasnovan na predpostavki, da neskončna
rast ni mogoča na omejenem, končnem planetu (Plut, 2010). Enostransko doseganje
določenega cilja npr. dvig gospodarske rasti na račun povečanja obremenjevanja okolja in
povečevanja socialnih razlik ne more biti osnova za družbo, ki temelji na konceptu
trajnostnega razvoja (Mlinar, 2014, str. 11). Kljub temu lahko v sodobnem svetu opazimo, da
se je stanje vseh treh dimenzij (okolja, gospodarstva, družbe) poslabšalo. Številne svetovne
države se spopadajo z naraščajočo brezposelnostjo, propadanjem habitatov, pomanjkanjem
naravnih virov in boleznimi, lakoto ter vojnami, ki vplivajo na socialno blagostanje.
Zagovorniki koncepta trajnostnega razvoja zato poudarjajo, da morajo gospodarski, družbeni
in okoljski vidiki delovati skladno (Prugh, Assadourian, 2003). Nekateri avtorji opozarjajo, da
se pogosto tri dimenzije trajnostnega razvoja prikazujejo kot samostojne dimenzije, medtem
ko bi bilo potrebno okolje razumeti kot kontekst, v katerem se vse odvija. Ima tudi svoje
meje, katerih se počasi začenjamo zavedati (Sedmak, 2009, str. 29).
Trajnostna paradigma je celostno zasnovan pogled na svet v okviru ohranjanja pogojev
kakovosti življenja človeka in drugih živalskih in rastlinskih vrst ter pogled na materialni
razvoj v okviru omejitev okolja in naravnih virov. Z besedo trajnostnost želimo poudariti
načelo ohranjanja naravnega kapitala in dolgoročno zasnovanega delovanja gospodarstva ter
celotne družbe (Plut, 2010). Trajnostnost označuje ohranjenost zmogljivosti povezanega
sistema ekonomije in okolja za trajno zadovoljevanje potreb človeštva (Carter, 2001;
Common, Stagl, 2005).
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Nekateri avtorji so poudarili, da so dane definicije premalo natančne, saj ne upoštevajo vseh
vidikov, ki so pomembni za trajnostni razvoj. Trem dimenzijam tako dodajajo še
demokratični politični proces sprejemanja odločitev in vrednostni sistem družbe, zasnovan na
etiki. Aktivno sodelovanje javnosti in pravičnost med posamezniki, regijami in generacijami
sta podlaga za prej opisane tri dimenzije trajnostnega razvoja (Plut, 2010). Drugi avtorji
poudarjajo pomen prostorske dimenzije. Trajnostni razvoj namreč zahteva regionalno
uravnotežen in prostorsko vzdržen razvoj. Pri prostorski dimenziji se je potrebno zavedati tudi
razlik med makro regijami sveta. Trajnostni razvoj je v državah v razvoju močno povezan z
zmanjševanjem prebivalstvene rasti in z njo povezane socialne problematike (npr. revščine,
podhranjenosti, brezposelnosti …), medtem ko je pri razvitih družbah v ospredju okoljska
problematika (npr. onesnaževanje zraka, vode, prsti …). Opozoriti je potrebno tudi na dejstvo,
da se je trajnostni razvoj najprej začel razvijati v razvitih državah sveta, ki pa obenem veljajo
za najmanj trajnostne (Stanovnik, Sklabe Erker, 2004).
Zavodnik (1994) dodatno trdi, da je ekološka kriza, ki se je pojavila v razvitem svetu, prisilila
politike in strokovnjake k iskanju novih rešitev. Teoretske osnove trajnostnega razvoja so
precej jasne, veliko težje pa jih je prenesti v prakso. Postavlja se dvom, ali se je razviti svet
sploh pripravljen odpovedati marsikateri prednosti, da bi omogočil razvoj manj razvitim
državam. Smo torej pripravljeni sprejeti nase breme trajnostnega razvoja, ki pomeni odrekanje
sedanjemu načinu življenja zato, da bomo omogočili enake možnosti tudi bodočim rodovom,
ki v naši zavesti obstajajo več ali manj le imaginarno? Postavlja se tudi vprašanje, kakšen je
pravi namen organizacij, ki so povezane s trajnostnim razvojem? Ali gre mogoče zgolj za
prikrito odpiranje novih tržišč in območij izkoriščanja delavcev pod pretvezo ohranjanja
okolja? In navsezadnje, ali je trajnostni razvoj sploh mogoče doseči in predvsem za kako
dolgo (prav tam).
Na morebitna nesoglasja znotraj koncepta opozori tudi Baker (2006), ki trdi, da pomanjkanje
enoznačne opredelitve pomeni prednost za politiko, saj omogoča številnim skupinam z
različnimi ali celo nasprotujočimi si interesi dosegati nek skupen cilj. Ob tem opozarja, da je
pomembnejše, da gre za izredno kompleksen koncept, ki ga načeloma vsi razumemo, vendar
temu konceptu v delovanju pripisujemo različne vloge in za njegovo uresničevanje
uporabljamo različne strategije (prav tam). V nadaljevanju podrobneje predstavljamo
zgodovinski razvoj obravnavanega koncepta.
4

1.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ KONCEPTA
V drugi polovici 19. stol. je v zahodnem svetu prevladovalo prepričanje, da bo znanosti
uspelo odpraviti lakoto, bolezni, revščino in bedo, ob pomoči tehnologije pa bo človeštvu
uspelo ukrotiti naravo, ki je veljala za človekovo največjo nasprotnico (Plut, 2011). V tem
času smo bili namreč priča velikim spremembam v številu prebivalstva, družbenih sistemih,
naravi in človekovem okolju. Toda izkazalo se je prav nasprotno. Prikazovati so se začele
posledice stalne, regionalno neusklajene gospodarske rasti, pretiranega potrošništva in
nenadzorovane rasti moderne tehnologije (Vovk Korže, 2014). Kapitalistična ureditev je še
dodatno razslojila prebivalstvo na bogate lastnike kapitala in na delavce. Gospodarska rast je
v času kapitalizma, hitre industrializacije in tehnološkega razvoja temeljila na grobem
izkoriščanju okoljskega in socialnega kapitala (Šabič, 2004). Posledično je za to obdobje
značilno slabo gospodarjenje z naravnimi viri in nizka skrb za zdravje ljudi in njihovo
blaginjo (Lah, 2004). V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je začela krepiti zavest o
varovanju okolja, znanstveniki in strokovnjaki s celega sveta pa so na mednarodnih
konferencah začeli razpravljati tudi o okoljskih problematikah. V nadaljevanju je prikazan
zgodovinski pregled najpomembnejših dogodkov v razvoju koncepta trajnostnega razvoja
(glej preglednico 1).
Preglednica 1: Zgodovinski pregled razvoja koncepta
leto

dogodek

1962

Konferenca v London v sklopu
projekta Ciba Foundation.

1972

Konferenca Združenih narodov v
Stockholmu.

1973

Evropska skupnost ustanovi
Generalni direktorat Evropske
komisije za okolje.

1977

Prva UNESCO-va medvladna
konferenca.

1980

World Conservation Strategy programski dokument, ki ga je
pripravila Mednarodna zveza za
ohranitev narave in naravnih virov.

pomen za razvoj koncepta
Razprave o prihodnosti človeštva in perečih
tematikah (npr. rast prebivalstva,
proizvodnja hrane, razvoj medicine itn.).
Izdelava akcijskega načrta Združenih
narodov za okolje in štirih resolucij, med
njimi tudi Resolucije o okoljskem dnevu in
Resolucije o testih atomskega orožja.
Direktorat predlaga in izvaja politike, ki
zagotavljajo visoko raven varstva okolja in
ohranjajo kakovost življenja za državljane
EU.
Okoljske teme se je začelo vključevati v
kurikule in izdajati učna gradiva z omenjeno
tematiko.
Prvič je uporabljen izraz »trajnostni razvoj«.
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Ustanovitev Svetovne komisije za
okolje in razvoj - Brundtlandina
1983
komisija.
Brundtlandina komisija izda poročila
Naša skupna prihodnost (npr. Our
1987
Common Future).

Definiranje pojma trajnostnega razvoja.

Sprejetje dveh temeljnih dokumentov:
Deklaracije o okolju in razvoju ter Agende
21.
Sprejetje prve Strategije trajnostnega
Vrh Evropskega sveta v
razvoja, ki določa načine, s katerimi naj bi
2001
Gothenburgu.
Evropska unija enotno izpolnila zahteve po
zmanjševanju okoljskih pritiskov.
Svetovni vrh o trajnostnem razvoju v
Trajnostni razvoj je razglasil za svoj
2002
Johannesburgu.
vseobsegajoč cilj.
Konferenca Združenih narodov o
Obnovljene politične zaveze, pregledan
dosežen napredek in naslovljeni novi izzivi
2012 trajnostnem razvoju oziroma Rio +
20.
trajnostnega razvoja.
Vrh OZN o trajnostnem razvoju.
Sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj.
2015
Vir: Dermol Hvala in sod., 2008, str. 3; Mlinar, 2014, str. 172; Vovk Korže, 2008, 104 str.;
1992

Konferenca Združenih narodov o
okolju in razvoju v Riu.

Vovk Korže, 2014, str. 13; Cilji trajnostnega razvoja, 2015.
Eden zadnjih pomembnih dokumentov je Agenda 2030, ki je bil sprejeta leta 2015 na vrhu
OZN o trajnostnem razvoju. Gre za zgodovinski dogovor o odpravi številnih perečih
svetovnih problematik. Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri
dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17
ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Te cilje naj bi ob
upoštevanju nacionalnih okoliščin uresničevale vse države sveta (Cilji trajnostnega razvoja,
2017). Med njimi so zapisani cilji, ki se navezujejo na odpravo revščine in lakote, skrb za
zdravo življenje, spodbujanje dobrega počutja, zagotavljanje kakovostne izobrazbe, doseganje
enakosti spolov, zagotavljanje pitne vode in sodobnih virov energije, spodbujanje vzdržne
gospodarske rasti, sprejemanje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim
posledicam in ohranjanje biotske raznolikosti pokrajin (Sustainable development Goals,
2017). Podobni cilji so bili oblikovani že leta 2000, ko so se imenovali razvojni cilji tisočletja.
Analiza 15–letnega delovanja na tem področju kaže precejšno uspešnost pri uresničevanju
ciljev, predvsem pri zmanjševanju revščine in umrljivosti otrok (Razvojni cilji tisočletja,
2017). Poleg mednarodnih dokumentov s tega področja so pomembni tudi številni nacionalni
in občinski dokumenti. V nadaljevanju se osredotočamo na trajnostni razvoj v občini Idrija,
kjer podrobneje analiziramo Inovativno strategijo trajnostnega razvoja Občine Idrija.
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1.3 TRAJNOSTNI RAZVOJ V OBČINI IDRIJA
Idrijska občina je skoraj 300 km2 veliko območje, ki se razteza v dinarski smeri med
Julijskimi Alpami na severu in Trnovskim gozdom na jugu (Topole, Zorn, 2010). Mesto Idrija
je znano predvsem po več kot petstoletni tradiciji rudarstva, saj se tukaj nahajajo velike
količine živega srebra. Po zaprtju rudnika se je moralo mesto z okolico popolnoma
prestrukturirati, zato danes prevladuje predvsem visoko razvita industrija, vedno bolj pa se
uveljavlja tudi turistični pomen kraja.
Slika 2: Območje idrijske občine

Vir: Atlas okolja, 2014.
Vodstvo občine se zaveda pomena vključevanja načel trajnostnega razvoja v načrtovanje
prihodnjega razvoja občine, zato so leta 2011 v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona
Melika pripravili Inovativno strategijo trajnostnega razvoja Občine Idrija (Inovativna
strategija …, 2011, str. 2), kjer so se osredotočili na šest glavnih področij: človeški viri,
gospodarstvo in gospodarska infrastruktura, družbene dejavnosti in družbena infrastruktura,
okolje in prostor, infrastruktura ter zunanja in notranja reprezentacija Občine Idrija. Namen
strategije je začrtati smernice razvoja občine do leta 2020. V prvem delu strategije so
predstavljeni rezultati SWOT analize, ki nudi izhodišče na nadgrajevanje prednosti,
odpravljanje pomanjkljivosti, izkoriščanje priložnosti in izogibanje nevarnostim. Opisane
prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti so predstavljene celovito, saj posegajo na
področje vseh treh dimenzij trajnostnega razvoja. V preglednici 2 smo zbrali glavne prednosti
in slabosti idrijske občine z vidika trajnostnega razvoja. Razvrstili smo jih v tri glavne
dimenzije trajnostnega razvoja.
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Preglednica 2: Prednosti in slabosti idrijske občine z vidika trajnostnega razvoja

Prednosti:

Okoljska dimenzija





Slabosti:

številna območja varstva narave
(zavarovana območja, naravne vrednote,
Natura 2000),
ohranjenost in privlačnost podeželskega
prostora, ki dopolnjuje ponudbo v mestu,
zadostne količine vode,











Gospodarska dimenzija





tehnološko razvita industrija z nizko
stopnjo onesnaževanja,
velik potencial za rabo obnovljivih virov
energije (predvsem biomase, male
hidroelektrarne, geotermalna energija),
dobro organizirani delavski in šolski
prevozi ter mestni promet,
prenehanje obratovanja rudnika živega
srebra in topilnice, zlasti z vidika
varovanja zdravja in čistega okolja,











Socialna dimenzija







številne možnosti bivanja in rekreacije v
neokrnjeni naravi z ohranjenim
podeželskim prostorom,
dobro razvita in delujoča mreža ustanov s
področja družbenih dejavnosti,
razvito občinsko središče,
ohranjena tradicionalna znanja in
vključevanje kulturne dediščine v
turistično ponudbo,
relativno dobre socio-ekonomske
značilnosti prebivalstva.









pogosta toplotna inverzija in megla v
dolini, kjer leži mesto Idrija,
velika reliefna razčlenjenost, ki vpliva
na slabšo prometno dostopnost,
previsoka vsebnost živega srebra in
radona v okolju,
neurejena divja odlagališča,
delno urejeno odvajanje odpadnih
voda,
težko dostopni gozdovi in zahtevno
spravilo lesa,
neugodne naravnogeografske razmere
za kmetijstvo,
monostrukturnost lokalnega
gospodarstva,
slabše razvito drobno gospodarstvo,
slabe zaposlitvene možnosti za
posamezne izobrazbene profile,
nizka stopnja samozaposlovanja,
slab razvoj terciarnih dejavnosti v
občini,
pomanjkanje netehniških
srednješolskih izobraževalnih
programov,
razdrobljenost turistične ponudbe,
pomanjkanje nastanitvenih
zmogljivosti,
velika sezonskost turističnega
povpraševanja (maj – oktober),
odseljevanje prebivalstva s slabše
dostopnih območij,
staranje prebivalstva,
nizka stopnja rodnosti,
nizka izobrazbena struktura kmečkega
prebivalstva,
nizka samoiniciativnost kmetov za
aktivno razvojno delovanje,
premajhna vključenost mladih v
dogajanje,
slaba informiranost občanov o
varovanju okolja.

Vir: Erhartič, Šmid Hribar, 2010; Kavaš, Koman, 2010; Kladnik, 2010; Inovativna strategija
…, 2011, str. 3–5.
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Glavne priložnosti za vključevanje načel trajnostnega razvoja, ki jih vidijo avtorji strategije,
so pospešeno vlaganje v razvoj in uporabo ekotehnologij, spodbujanje razvoja malega
gospodarstva, oblikovanje alternativnih možnosti zaposlitev (turizem, ekokmetije, dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, delo na domu), oblikovanje partnerstev, strateško, poslovno in
tehnološko povezovanje podjetij (Kavaš, Koman, 2010), medsebojno usklajevanje interesov
med posameznimi sektorji (turizem, kmetijstvo, gozdarstvo, raziskave in razvoj, visoka
tehnologija …), izkoriščanje možnosti za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije,
integrirano in sonaravno kmetijstvo, zmanjševanje količin živega srebra v okolju s pomočjo
raznolikih ukrepov, zmanjševanje količine odpadkov in večji delež ločenega zbiranja
odpadkov, zmanjševanje porabe energije in večja energetska učinkovitost stavb, kar
dosežemo z energetsko sanacijo, vzpostavitev okoljske inšpekcije, ki bi skrbela za izvajanje in
spoštovanje okoljevarstvenih predpisov, aktivno varovanje naravne in kulturne dediščine,
dvigovanje okoljske ozaveščenosti, razvoj okolju prijaznega turizma in oblikovanje celostne
turistične ponudbe kraja, možnosti povezovanja z okoliškimi turističnimi kraji (npr. Cerkno,
Bovec …), izboljšanje prometne infrastrukture, uvedba alternativnih oblik javnega prevoza,
dekoncentracija dejavnosti, ki so trenutno zgoščene predvsem v naselju Idrija, krepitev
podeželskih središč, vključevanje potencialno marginalnih skupin prebivalstva (starejši,
invalidi), zmanjševanje birokratskih ovir za podjetnike in vključevanje zainteresiranih
občanov v procese načrtovanja in izvajanja trajnostnega razvoja v občini (Inovativna
strategija …, 2011, str. 6).
Pri doseganju zadanih ciljev in priložnosti pa ne smemo spregledati možnih nevarnosti, kot so
odseljevanje mladih zaradi privlačnosti večjih mest, beg možganov, naraščanje števila
starejših gospodinjstev, praznjenje vasi in manjšanje prebivalstva v težje dostopnih naseljih
(Fridl, Repolusk, 2010), pomanjkanje sredstev za družbene dejavnosti, konkurenca bližnjih
naselij ali selitev proizvodnje v države s cenejšo delovno silo, povečevanje svetovnih cen
surovin in energije ter pomanjkanje finančnih sredstev za razvojne projekte, zniževanje
podpor v kmetijstvu in opuščanje kmetijske dejavnosti (problem malih kmetij),
neobvladovanje povečanega obsega turizma (nezadostna količina ustreznih nastanitvenih
kapacitet, naraščajoče onesnaževanje okolja), neprimerni varstveni režimi, ki s strogimi
predpisi in omejitvami onemogočajo razvoj kraja, onesnaženost naravnih virov, ogroženost z
vidika naravnih nesreč (poplave, potresi, plazovi ...) (Komac, Zorn, 2010), stihijska gradnja
malih hidroelektrarn, prelaganje odgovornosti do kulturne dediščine med lokalnimi in
državnimi akterji, nadaljnja birokratizacija upravno-administrativnih postopkov in zapletena
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zakonodaja in nesodelovanje posameznih krajevnih skupnosti v odločanjih (Inovativna
strategija …, 2011). Med možne nevarnosti pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja sodi tudi
neupoštevanje lokalnih značilnosti. Eden takšnih primerov je energetska sanacija stavb. V
zadnjih letih so v občini Idrija s pomočjo evropskih sredstev energetsko prenovili številne
stavbe, med njimi tudi Osnovno šolo Črni Vrh, vrtec Za gradom in vrtec na Arkovi ulici.
Strokovnjaki so kmalu za tem ugotovili, da je energetska sanacija skupaj z energijo v stavbe
zaprla tudi strupen plin radon. Ta plin je posledica tektonske prelomnice, ki poteka skozi
mesto Idrija in je tudi omogočila premik živosrebrne rude bližje k površju, kar je omogočilo
petstoletno izkoriščanje živega srebra na tem območju. Pri vseh ukrepih za zmanjševanje
porabe energije moramo biti zelo pozorni na možne negativne vplive, ki jih ti ukrepi
prinašajo.
Večjo trajnostno usmerjenost bo občina poskušala doseči s pomočjo petih razvojnih prioritet:
kakovostno bivalno okolje, inovativno gospodarstvo, infrastrukturne podlage razvoja,
vzajemna družba in prepoznavnost ter kohezivnost občine. Podrobneje bomo predstavili le
pomen izobraževanja, ki so ga avtorji uvrstili med prvo razvojno prioriteto. Znanje in
izobraževanje sodita med ključne dejavnike družbenega in ekonomskega razvoja, zato naj bi
se jima v prihodnosti namenjala posebna skrb. Kazala naj bi se v kakovostni šolski mreži,
kamor sodijo urejeni učni prostori in pestra ponudba izobraževalnih vsebin, vključno s tečaji
in usposabljanji v okviru vseživljenjskega učenja. Izobraževanje naj bi bilo bolj usklajeno s
potrebami lokalnega gospodarstva, veliko vlogo pa naj bi imelo tudi učenje tujih jezikov in
različnih spretnosti (kuharski in gostinski tečaji). Vodilno vlogo naj bi na tem področju imela
Gimnazija Jurija Vege Idrija, ki naj bi poleg obstoječih programov razvijala še nove,
namenjene zlasti netehničnim poklicem (prav tam, str. 12). V strategiji tako lahko zaznamo
dve nasprotujoči trditvi. V prvem delu naj bi bilo izobraževanje bolj usklajeno s potrebami
lokalnega gospodarstva. Gospodarstvo danes sloni na dveh večjih podjetjih (Kolektor in
Hidria), za kateri je potrebno tehnično izobraževanje. V sklopu Gimnazije Jurija Vege Idrija
se poleg gimnazijskega programa izvajata tudi programa strojni tehnik in mehatronik
operater. Gre za dve tehnični smeri srednješolskega izobraževanja. Medtem ko v drugem delu
avtorji strategije opozarjajo na ustanovitev drugih netehničnih smeri študija. Problem se
pojavi, ker je za manjša mesta in posledično gimnazije v teh krajih značilen trend upadanja
števila dijakov zaradi večje privlačnosti večjih mest (npr. Nova Gorica, Koper, Ljubljana …).
Potrebno je realno oceniti možnosti za izvajanje novih programov pri stalnem upadanju
števila dijakov in smiselnost takih ukrepov.
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Pri izobraževanju avtorji strategije (2011, str. 12) poudarijo pomen Idrijsko-cerkljanske
razvojne agencije (ICRA), na področju klekljanja pa Čipkarsko šolo, ki naj bi skrbela za
razvoj in prenos klekljarskih znanj. Zaradi naraščajočih potreb gospodarstva, razvoja turizma
in nizke izobrazbene strukture prebivalstva je potrebno spodbujati vseživljenjsko učenje.
Zaradi posebne tradicije in bogastva znanja na področju rudarstva, čipkarstva, geologije,
botanike in tehnike je smiselno organizirati poletne šole, ki bi razširile sloves Idrije kot
kakovostnega izobraževalnega središča. Posebno skrb je potrebno nameniti ranljivim
skupinam, kot so brezposelni, invalidi in deficitarni kader, katere bi bilo potrebno vključiti v
izobraževalni proces ter jim zagotoviti finančne spodbude (brezplačna usposabljanja,
kadrovske in občinske štipendije). Ohranjati in razširiti je potrebno dejavnosti jutranjega
varstva in podaljšanega bivanja v osnovnih šolah ter njihovo delovanje prilagoditi delovnemu
času staršev (prav tam). Menimo, da ima poleg omenjenih ustanov pomembno vlogo pri
izobraževanju za trajnostni razvoj tudi Geopark Idrija, ki nudi številne izobraževalne
delavnice za otroke in mladostnike.
Inovativna strategija nudi dobro strokovno podlago, saj celovito predstavlja prednosti in
slabosti idrijske občine. Cilj strategije je začrtati glavne razvojne smernice, ki pa ne smejo
ostati zgolj na deklarativni ravni, ampak jih morajo dosledno upoštevati pri vseh razvojnih
odločitvah. Občina mora pripraviti vsakoletni proračun in načrt razvojnih programov, ki naj bi
poskrbeli za izvedbeni del strategije. Prav tako bi bilo potrebno preveriti vse načrtovane
projekte, ali so skladni s cilji, ki jih občina zasleduje v pripravljeni strategiji. V Inovativni
strategiji (2011, str. 27) so zapisali, da bo potrebno izvajanje strategije sprotno spremljati in
vrednotiti. Vrednotenje izvajanja strategije naj bi izvedli leta 2016, vendar rezultati še niso
znani.
V drugem poglavju se osredotočamo na vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v vzgojo
in izobraževanje. V prvem delu je predstavljen razvoj vključevanja okoljskih vsebin v šolski
prostor od okoljske vzgoje do vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Sledi pregled
vključevanja teh tematik v učne načrte šolskih predmetov na različnih stopnjah izobraževanja
od predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja do srednješolskega.
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2. VKLJUČEVANJE KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V
VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
2.1

OD

OKOLJSKE

VZGOJE

DO

VZGOJE

IN

IZOBRAŽEVANJA

ZA

TRAJNOSTNI RAZVOJ
Koncept okoljske vzgoje je leta 1969 razvil Stapp s sodelavci na seminarju za podiplomske
študente v Michiganu (Bertoncelj in sod., 2015, str. 170). Kot poudarja Lah (2002), je
okoljska vzgoja nastala kot odgovor na vedno hitrejšo urbanizacijo, ki je prekinila stik ljudi z
naravo in naravnimi viri. Vsak posameznik naj bi imel veliko odgovornost za reševanje
problemov onesnaževanja zraka, rabe pesticidov in drugih okoljskih problemov. Odgovornost
naj bi se kazala na treh ravneh: pri odgovornih volitvah politikov, v zahtevah državljanov do
občin, države in lokalnih skupnosti ter v njihovih aktivnostih, ki so neposredno namenjene
varovanju dobrega stanja okolja. Opozorili so na potrebo po celovitem pristopu k ohranjanju
okolja. Ta pristop se na področju izobraževanja imenuje okoljska vzgoja (prav tam). Kasneje
je izraz prešel v splošno rabo z namenom, da opiše vzgojo in izobraževanje, katere namen je
boljši odnos do okolja in ravnanje z njim. Mednarodna zveza za ohranitev narave (The World
Conservation Union) je predstavila naslednjo definicijo okoljske vzgoje: »Okoljska vzgoja in
izobraževanje sta procesa prepoznavanja vrednot ter razumevanja in spoštovanja medsebojne
povezanosti človeka, njegove kulture in njegovega biofizikalnega okolja. Okoljska vzgoja in
izobraževanje praktično oblikujeta odločitve in pravila ravnanja z okoljem in odnosa do
njegove kakovosti« (Hlad, 1996, str. 64). Nekateri avtorji so opozarjali, da gre pri pojmovanju
okolja za naravno in družbeno okolje, vendar je slednje pogosto izpuščeno iz pojmovanja
okoljske vzgoje. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je okoljska vzgoja v
številnih svetovnih državah postala obvezen del šolskih programov in učnih dokumentov
(Bertoncelj in sod, 2015, str. 171).
Vedno nova spoznanja o omejenosti naravnih virov in o nenehnem zmanjševanju kakovosti
okolja so vplivala na razvoj koncepta trajnostnega razvoja. Tilbury (2005) trdi, da je za
trajnostni razvoj potrebna ustrezna vzgoja, ki pomaga razviti tak življenjski slog, načine
proizvodnje in porabe dobrin, ki ga obstoječi ekosistem še zmore. Če okoljsko vzgojo
pojmujemo dovolj široko, jo lahko enačimo z vzgojo za trajnostni razvoj (prav tam). Kljub
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temu je med okoljsko vzgojo (v ožjem pomenu) in vzgojo za trajnostni razvoj veliko razlik.
Najpomembnejše smo zbrali v preglednici 3.
Preglednica 3: Razlike med okoljsko vzgojo in vzgojo za trajnostni razvoj
Okoljska vzgoja:

Vzgoja za trajnostni razvoj:



vsebuje le okoljsko dimenzijo,





v ospredju je varovanje okolja,





poudarja soodvisnost okoljskih
problemov in človekovih dejavnosti,





vključena v nekatere predmete ali se
pojavlja kot samostojen predmet v
učnem načrtu.



Vir: Lukman, 2008.

vsebuje vse tri dimenzije – okoljsko,
socialno in gospodarsko,
v ospredju je varovanje okolja,
učinkovita raba energije in naravnih
virov, ohranjanje ekosistemov, družbena
in gospodarska blaginja,
trdi, da so problemi posledica nasprotij
med različnimi cilji: okoljskimi,
gospodarskimi in družbenimi,
je vseživljenjski proces, ki poteka od
zgodnjega otroštva do izobraževanja
odraslih in presega meje formalnega
izobraževanja.

Kot poudarja Barle (2002), se moramo pri razvijanju vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj zavedati, da se naša pogled na svet in obnašanje v naravi in družbi ne moreta
spremeniti v trenutku. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj sta naporen in dolgotrajen,
vendar kljub temu nujen proces. Poleg tega mora okoljsko izobraževanje potekali skozi vse
življenje po principu vedno večje kompleksnosti in poglobljenosti razumevanja idej. Vzgojo
in izobraževanje za trajnostni razvoj je potrebno vključevati vse od predšolskega obdobja.
Prav tako je omenjeno izobraževanje uspešno le, če je celovito. Zajeti mora namreč vse
dimenzije (okoljsko, socialno in gospodarsko) trajnostnega razvoja in s tem predstaviti
zapleteno razmerje med človekom in naravo (prav tam). Celovito mora biti v pomenu, da se to
področje integrira v vsa področja izobraževanja in ne le v naravoslovno ter da sega na vsa
področja delovanja šole. Tako vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj nista samo dodatek
k sedanjemu šolskemu izobraževanju (Lah 2002; Dermol Hvala in sod., 2008).
Kot trdi Keuc (2002), je pri vključevanju vsebin koncepta trajnostnega razvoja v pouk
potrebno upoštevati določena načela, med katerimi so najpomembnejša: soodvisnost, kjer
poudarimo povezanost med človekom in naravo; nadzor nad odločitvami, saj imamo vsi
državljani tako pravico kot tudi odgovornost sodelovanja v procesih odločanja; upoštevanje
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pravic in potreb prihodnjih generacij, kjer moramo prepoznati posledice naših današnjih
odločitev na kvaliteto življenja prihodnjih generacij; raznolikost, kjer moramo prepoznati
kulturne, družbene, gospodarske in biološke razlike med ljudmi in okolji; kakovost življenja,
kjer si prizadevamo za izboljšanje življenjskih razmer vseh ljudi; trajne spremembe, kjer
poskušamo iskati rešitve, ki se skladajo s konceptom trajnostnega razvoja in načelo
previdnosti, kjer se zavedamo, da imajo naša dejanja lahko mnoge negativne in velikokrat tudi
nepredvidene posledice (prav tam).
Šola lahko opravi velik del pri razvijanju vzgoje za trajnostni razvoj, obenem pa se morajo
tudi starši zavedati svoje pomembne vloge pri tem. Starši lahko veliko prispevajo k uspešni
vzgoji za okolje s tem, da se z otrokom veliko pogovarjajo o okoljskih tematikah in
spodbujajo radovednost otrok za dogajanje okoli njih (Knez, 2002).
Pomen izobraževanja za trajnostni razvoj so prepoznali tudi Združeni narodi, ki so obdobje od
2005 do 2014 označili za Desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (Erčulj in
sod., 2008, str. 6). Kot poudarja Naji (2005), so v dokumentih, ki se nanašajo na omenjen
projekt, zbrane teme iz vseh treh dimenzij trajnostnega razvoja, ki jih je potrebno upoštevati
pri načrtovanju izobraževanja. Socialno-kulturno področje zajema človekove pravice, mir in
varnost ljudi, enakost med spoloma, kulturno različnost, zdravje in oblike vladanja. Okoljsko
področje vključuje naravne vire, klimatske spremembe, spremembe ruralnega okolja,
sonaravno urbanizacijo in preventivo in preprečevanje okoljskih katastrof. Ekonomsko
področje medtem pokriva teme, kot so zmanjševanje rasti razvoja, skupna odgovornost in trg
ter ekonomija (prav tam).
Pri praktičnem udejanjanju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj se soočamo z
nekaterimi izzivi. Sedmak (2009, str. 34) trdi, da je ena od tovrstnih težav izrazit poudarek na
okoljskih vsebinah, kar je značilno tudi za slovenski prostor. Deloma to izhaja iz dejstva, da
so vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj marsikje zgolj preoblikovali iz nekdaj
uveljavljene okoljske vzgoje, saj so smernice za okoljsko vzgojo postale zgolj smernice za
izobraževanje za trajnostni razvoj (prav tam). Dodatno učitelji navajajo probleme, kot so
pomanjkanje časa, prenatrpanost učnih načrtov, spodbujanje potrošništva skozi medije in
pomanjkanje motivacije za okoljsko problematiko pri starejših otrocih (Bratuša, 2005).
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Nekateri avtorji opozarjajo, da pri izobraževanju za trajnostni razvoj ni dovolj zgolj
sprejemanje ponujenega znanja, temveč morajo učenci več samostojno opazovati in
razmišljati ter da mora pridobljeno znanje prehajati v uporabne vrednote in v neposredno
akcijo. Gre torej za potrebo po aktivnem izobraževanju (Plut, 2002). Kopičenje znanja samo
po sebi ne vodi k trajnostni spremembi, kar je pokazala tudi več desetletna izkušnja z
izobraževanjem na področju okoljske vzgoje. Nekateri avtorji še opozarjajo, da ima lahko
preveč znanja brez hkratnega globljega in širšega učnega procesa ravno nasprotne učinke
(Sedmak, 2009, str. 32). Avtorji Smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
(Smernice …, 2007) trdijo, da ne gre torej samo za ozaveščanje v smeri večjega spoštovanja
naravnih danosti, temveč gre za razvoj učenčeve odgovornosti do sebe, do soljudi, do
naravnega in družbenega okolja nasploh, do sedanje in do prihodnjih generacij. Vzgoja in
izobraževanje za trajnostni razvoj tako postajata ena ključnih vsebin pedagoškega procesa, ki
ne vključujeta samo odnosa človeka do narave, temveč tudi medsebojne odnose med ljudmi.
Gre za celostni razvoj otrok in mladostnikov, za oblikovanje pozitivih, a hkrati kritičnih
pogledov nase in na druge, na učenje o svetu okoli sebe in o svojem mestu v njem (prav tam).
Dermol Hvala in sod. (2008, str. 14) trdijo, da naj bi posamezniki skozi izobraževanje
pridobili temeljno veščino kritične presoje pri dilemah in izzivih v lokalnem in mednarodnem
okolju. Zaradi tega je potrebno razvijati sposobnost kritične debate, argumentacije in
medsebojnega dialoga. Učenci skozi učenje razvijajo pripravljenost za pogovor, za izražanje
svojih misli in lastnih zamisli, za reševanje konfliktov in sprejemanje drugačnega mnenja. Cilj
je celosten razvoj osebe, ki se razvija v aktivnega in odgovornega državljana. Uporabnost in
življenjskost znanja, konstruktivno-kritično razmišljanje in sodelovanje so izredno pomembne
komponente takšnega izobraževanja. K omenjenim ciljem naj bi prišli s pomočjo raznolikih
metod poučevanja in učenja. K spodbujanju novega načina razmišljanja pripomore tudi čim
več ustrezno zastavljenih vprašanj. Ta naj bi učenca usmerjala v samostojno reševanje
problemov, v odkrivanje lastnih pogledov, iskanje ustreznih argumentov in oblikovanje
samostojnih sklepov (prav tam).
Med strokovnjaki vlada soglasje, da je trajnostni razvoj potrebno vključiti v učne načrte in
kurikule, medtem ko ni soglasja o tem, kakšna naj bi kurikul in omenjeno izobraževanja sploh
bila. Po prepričanjih mnogih avtorjev ni dovolj zgolj dodajanje posameznih tem v obstoječe
učne načrte, če teh ne spremljajo tudi korenite spremembe samega izobraževalnega sistema
(Lukman, 2008). Celoten izobraževalni sistem mora učence spodbujati k ciljem trajnostnega
razvoja. Precej možnosti za to se ponuja znotraj pouka geografije, saj predmet nudi možnosti
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za aktiven, odgovoren in v prostor usmerjen pristop k doseganju ciljev trajnostnega razvoja
(Resnik Planinc, Demšar Mitrovič, Ilc Klun, 2009). Kot trdijo Breiting in sod. (2008) so za
dosego vključevanja koncepta trajnostnega razvoja v celotno delovanje šole pomembni
ključni premiki v izobraževalnih politikah in praksi od centraliziranega kurikula do
decentralizirano oblikovanega kurikula, od večinoma abstraktnega znanja do večinoma znanja
o resničnem svetu, od poučevanja/svetovanja do participativnega učenja, od pasivnega učenja
do aktivnega učenja, od disciplinarnosti do interdisciplinarnosti in od formalnega učenja do
vseživljenjskega učenja (prav tam).
Največjo nevarnost pri trajnostnem razvoju v šoli po mnenju nekaterih avtorjev predstavlja
prav njegova osrednja prednost – kompleksnost. Zaradi širine koncepta grozi nevarnost, da
bodo v šolskem prostoru cilji ostali zgolj na deklarativni ravni. Pravega učinka pa ne bo, saj je
področje preširoko, da bi ga zlahka obvladali (Javrh, 2008). Pri tem je potrebno opozoriti na
pomen strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev, ki je podrobneje predstavljen
v poglavju Izobraževanje učiteljev (glej poglavje 2.2.2). V nadaljevanju sledi opis
vključevanja vzgoje in izobraževanja v kurikule in učne načrte šolskih predmetov na različnih
stopnjah izobraževanja.
2.2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ NA RAZLIČNIH
STROPNJAH IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje in izobraževalni sistem imata pomembno vlogo pri doseganju ciljev
trajnostnega razvoja. V Agendi 21 je zapisano, da naj bi bila načela in prakse koncepta
vključene v vse vidike izobraževanja. To naj bi spodbudilo celostne spremembe v ravnanju.
Pomen izobraževanja poudarjajo tudi dokumenti UNESCA in Prenovljena strategija EU za
trajnostni razvoj (Sedmak, 2009, str. 35).
Poudariti je potrebno, da so cilji vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj večplastni in
prepleteni, zato je pomembno upoštevati več področij, tako spoznavnega, čustvenomotivacijskega,

vrednotnega in akcijsko-spretnostnega področja (Podobnik, 2005). Kot

poudarja Marentič Požarnik (2002; 2011), je izhodiščni cilj spodbujanje pozitivnega
čustvenega odnosa do narave, kar je v ospredju predvsem v predšolskem obdobju in prvih
razredih osnovne šole. Kljub temu tudi na višjih stopnjah izobraževanja ne smemo zanemariti
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motivacijske vloge čustev. Vsekakor so v izobraževanju pomembni spoznavni cilji, ki pa jih
ne smemo razumeti zgolj kot kopičenje spoznanj o naravnih pojavih, procesih, zakonitostih in
podobnem. Potrebno je namreč ustvariti globlje razumevanje povezav med temi procesi in
pojavi in razvijati različne oblike mišljenja – tako logično-analitičnega kot celostnega.
Pomembna sta tudi kritično in ustvarjalno mišljenje. Pri kritičnem mišljenju se učenci učijo
gledati na probleme z različnih zornih kotov in spoznavajo protislovja modernega sveta,
spoznavajo konflikte interesov, se vživljajo v druge ljudi, tehtajo argumente, premagujejo
predsodke, postajajo bolj kritični do reklamnih sporočil in se aktivno vključijo v reševanje
okoljskih problemov. Ustvarjalno mišljenje nam po drugi strani omogoča iskanje novih,
originalnih in neobičajnih rešitev (Marenčič Požarnik, 2002; Marenčič Požarnik, 2011), saj
pogosto problemov ne moremo rešiti z enakim načinom razmišljanja, ki je te probleme
povzročil. Pomembna cilja sta tudi oblikovanje stališč in vrednot, s katerimi spodbujamo
spretnosti, ki so del aktivnega državljanstva (Flogaiti, Liarakou, 2008).
Hozjan (2006) v svojem tekstu trdi, da ima Slovenija precej bogato tradicijo okoljske vzgoje
in izobraževanja. V 70-tih in 80-tih letih 20. stoletja je bilo poudarjeno ozaveščanje javnosti o
nujnosti izboljšanja odnosa ljudi do narave. Konec 80-tih in v začetku 90-tih. let 20. stoletja
se je začel vse bolj uveljavljati izraz izobraževanje za trajnostni razvoj kot alternativa
klasičnemu konceptu izobraževanja za razvoj, kjer je igrala osrednjo vlogo stalna gospodarska
rast. Od tedaj se v slovenskem šolskem prostoru razvijajo vedno novi projekti, ki razvijajo
koncept izobraževanja za trajnostni razvoj pri učencih in dijakih. Potrebno pa bi bilo okrepiti
sistematično razvijanje navedenega področja, kjer naj bi sodelovale vse vzgojnoizobraževalne ustanove (prav tam).
V nadaljevanju sledi opis učnih metod, ki jih lahko uporabimo pri obravnavi tematik s
področja trajnostnega razvoja. Ponazorili smo jih na konkretnih vsebinah.
2.2.1 Učne metode pri vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj
Številni avtorji poudarjajo, da je potrebno razmisliti tudi o ustreznih metodah pouka. Učenci
naj ne bi le kopičili učne snovi, ampak predvsem pridobivali potrebne učne spretnosti (Vovk,
2002). V učnem procesu naj bi tako uporabili čim več metod, s katerimi učenci razvijajo
spretnosti opazovanja, komuniciranja, vrednotenja, sodelovanja in reševanja problemov
(Godec, 2005).
17

Kramar (2009, str. 162) ločuje metodo razlage, predavanje, metodo razgovora, metode,
vezane na uporabo besedila, metode prikazovanja, problemsko metodo in metodo primera
(prav tam). Metoda predavanja se najpogosteje uporablja v visokošolskem izobraževanju in
izobraževanju odraslih, zato je ne bomo podrobneje predstavili. Ena najpogosteje
uporabljenih metod je metoda pripovedovanja ali razlage (monološka). Pri tej metodi gre za
enosmerno komunikacijo, najpogosteje je to učiteljevo sporočanje učencem. Znotraj te
metode poznamo v praksi več načinov oziroma vrst (prav tam, str. 164). Bodisi gre za
pripovedovanje, kjer vsebino nizamo v časovnem zaporedju; obrazložitev, s katero dosežemo
boljše razumevanje; pojasnjevanje, kjer pojasnimo pojme, definicije in pravila ali za
opisovanje, kjer govorimo o lastnostih predmetov, pojavov ali pojmov (Marentič Požarnik,
2002, str. 60). Tako mora učitelj učencem razložiti nekatere nove pojme, ki so povezani s
konceptom trajnostnega razvoja – npr. ozonska luknja, kisli dež, rastlinske čistilne naprave
itn.
Kot druga metoda se uveljavlja metoda pogovora ali razgovora (dialoška metoda). Za to
metodo je značilna dvosmerna komunikacija. Uporabimo jo takrat, ko obstaja predznanje o tej
tematiki. Gre za izmenjavo mnenj, vprašanj in odgovorov med udeleženci (Kramar, 2009 str.
174). Potrebno je paziti, da so vprašanja dovolj jasna, da imajo učenci dovolj časa za
razmislek in da upoštevamo individualne razlike med posamezniki (Marentič Požarnik, 2002,
str. 60). Tako lahko uporabimo predznanje učencev o spremembah v okolju in jih povežemo z
razlago podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. Med vrstami razgovora je pogosta
tudi razprava, kjer je potrebno omeniti razpravo za-proti, možgansko nevihto in metodo
akvarija (Kramar, 2009, str. 184). Pri razpravi za-proti dve skupini učencev iščeta razloge za
oziroma proti rešitvi, medtem ko ostali opazujejo in ocenjujejo težo argumentov. Razprava v
obliki akvarija poteka kot razprava v dveh skupinah. Prva skupina razpravlja, medtem ko
druga skupina spremlja dogajanje in argumente posameznega člana (Marenčič Požarnik,
2002, str. 61). Primer take razprave je lahko postavitev vetrnih elektrarn, pri čemer ena
skupina zagovarja stališče za postavitev vetrnih elektrarn, druga skupina pa temu nasprotuje.
Razprava v obliki možganske nevihte ali deževanja idej omogoča, da učenci navajajo čim več
idej za dano iztočnico, nato pa sledi kritična presoja in analiza uporabnosti zapisanih zamisli.
Eden takšnih primerov je lahko možganska nevihta, kjer učenci iščejo odgovore na vprašanje,
za kaj vse lahko porabimo staro plastenko.
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Pomembne so tudi metode, vezane na uporabo besedila. Pri tem lahko učitelji uporabijo že
pripravljeno pisno gradivo ali pa učenci sami izdelujejo različne pisne izdelke, s čimer
razvijajo sposobnosti in spretnosti pisnega komuniciranja in bogatijo svojo funkcionalno
pismenost (Kramar, 2009, str. 186). Primer opisane metode je branje teksta o topljenju
Triglavskega ledenika. Učitelj predhodno pripravi vprašanja na izbrano tematiko, na katera
učenci v besedilu poiščejo odgovore in jih oblikujejo s svojimi besedami v pisni obliki.
Na področju trajnostnega razvoja so zelo uporabne tudi metode prikazovanja. Ena od
pomembnih vrst prikazovanja je demonstracija, s katero želimo učencem na nazoren način
prikazati določene vsebine (Kramar, 2009, str. 190). Demonstracija je način dela, kjer lahko
učenec dobi bolj jasne predstave preko modelov, slik ali naravnih predmetov (prav tam, str.
197). Primer demonstracije je ponazoritev naftnega izliva v morje, kjer učitelj v posodo nalije
vodo, nato pa čez polije rastlinsko olje, ki je obarvano s črno jedilno barvo. Z učenci nato
razpravlja o posledicah takšnih ekoloških katastrof. V vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah
je pomembna metoda dela tudi metoda opazovanja, kjer ločimo neposredno in posredno
opazovanje. Neposredno opazovanje je opazovanje pravih, resničnih predmetov in pojavov v
naravnem okolju, medtem ko poteka posredno opazovanje preko filmov, slik ali knjig (prav
tam, str. 61). Načeloma naj bi imelo neposredno opazovanje prednost pred posrednim, vendar
moramo upoštevati tudi določene omejitve (predvsem časovne in finančne ter možnosti videti
pojave v naravnem okolju). Tako lahko učenci obiščejo zbirni center za odpadke in spoznajo
načine predelave odpadkov.
Učitelji se lahko poslužijo tudi didaktičnih iger. O njih govorimo, ko učitelj/vzgojitelj
namerno pripravi igralno dejavnost za doseganje zastavljenega cilja (Likon, Peternelj, 2008,
str. 58). Primer didaktične igre, ki je lahko vezana na koncept trajnostnega razvoja, je igra
stojimo na vrednotah. Učitelj po učilnici razporedi vrv. En konec vrvi predstavlja skrajno
stališče npr. »Zdi se mi potrebno uveljaviti popolno prepoved sečnje tropskega deževnega
gozda«, medtem ko drug konec vrvi predstavlja stališče: »Tropski deževni gozd ima veliko
sposobnost obnavljanja, zato posledice krčenja ne bodo tako katastrofalne, kot jih
napovedujejo«. Učenci se nato razporedijo po vrvi glede na njihovo stališče do te tematike.
Dodatno lahko uporabimo igre vlog in simulacije, ki presegajo razmerje med teoretičnim
znanjem in resničnimi problemi. S tem učencem omogočimo, da razumejo kompleksnost
okoljskih problemov, saj morajo prevzeti vloge in mnenja predstavnikov nasprotujočih si
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interesov na osnovi pridobljenega znanja o tej tematiki (Godec, 2005, str. 109). Igra vlog, ki
je vezana na trajnostni razvoj, je lahko pretirani ribolov, kjer vsak izmed članov skupine
prevzame določeno vlogo npr. ribič, ki lovi za lastne potrebe, lastnik ogromne ribiške ladje,
okoljevarstvenik itn.
Med metode uvrščamo tudi problemsko metodo, kjer učenci pridobivajo znanje z reševanjem
problemov. Pri tem se opirajo na že usvojeno znanje, vendar rešitev iščejo na nov način. Tako
lahko učenci preberejo tekst o otroški delovni sili v Aziji in nato na podlagi prebranega
oblikujejo svoje predloge za reševanje tega problema. Pri tem podrobneje opredelijo, kaj bi
bilo potrebno storiti na mednarodni ravni, kakšne ukrepe bi morali sprejeti lastniki
tamkajšnjih industrijskih obratov in kaj lahko naredi potrošnik v zahodnem svetu.
Kramar (2009, str. 201) v svoji knjigi Pouk omenja tudi metodo primera, za katero je
značilno, da učenci rešujejo neko situacijo, jo razčlenjujejo, odkrivajo odnose med
sestavinami konkretnega primera in iščejo nove rešitve (prav tam). To metodo lahko s pridom
uporabimo v okviru neposredne izkušnje v naravi, ki nastaja na izletih, šolskih ekskurzijah,
med bivanjem v centrih za šolske in obšolske dejavnosti in tudi v času rednega pouka. Pri
pouku lahko v sklopu metode primera izdelajo projektno nalogo o določenem lokalnem viru
onesnaževanja (npr. rudnik, kmetijstvo, industrijski obrat …). Pri neposrednih aktivnostih v
naravi pa lahko izvajajo raznovrstne aktivnosti, med katerimi je potrebno omeniti zbiranje
vzorcev (npr. zbiranje vzorcev voda in analiza onesnaženosti teh), zbiranje podatkov (npr.
štetje prometa), risanje (npr. risanje današnje pokrajine in kasnejše primerjanje s starejšimi
fotografijami, kjer analiziramo vpliv človeka in naravnih procesov na pokrajino), anketiranje
(npr. anketirati prebivalce, ki so bili ogroženi zaradi poplav) in številne druge metode, ki so
blizu geografiji (Brinovec, 2004; Orel, 2005, str. 21). Te vrste dela so pomembne zaradi
nenadomestljive doživljajske vrednosti, saj učenca celostno čustveno in čutno prevzamejo.
Izvedemo lahko različne kombinacije opazovalnih nalog, iger na prostem ali športnih
dejavnosti, s katerimi se poglablja samo doživljanje narave.
Nezanemarljive so tudi različne okoljsko pomembne akcije, kamor sodijo tako čiščenje šolske
okolice ali zasajanje cvetja in drevja kot tudi načrtovanje varčevanja z vodo in energijo v šoli
in doma, iskanje nedovoljenih odlagališč v domači okolici ter navsezadnje vključevanje v
procese odločanja v kraju (Marenčič Požarnik, 2002, str. 60). Številni avtorji opozarjajo na
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pomen uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (Lobnik, 2002; Marenčič Požarnik,
2002; Godec, 2005).
Izbira oblik in metod dela je odvisna od številnih dejavnikov, med njimi starosti in števila
učencev, individualnih značilnosti, vsebine, predvidenih ciljev, časovnih omejitev, ustreznih
učil in učnih pripomočkov ter prostorskih zmožnosti (Lepičnik Vodopivec, 2013). Pomembna
sta učiteljeva/vzgojiteljeva usposobljenost za delo s takšnimi metodami in prepričanje, da so
takšne metode primerne za pridobivanje določenega znanja. Tukaj zadenemo ob različna
pojmovanja o tem, kaj sta dober pouk in učenje, kaj je kakovostno znanje ter kakšni sta pri
učenju vloga učitelja in učenca (Marenčič Požarnik, 2003). Izredno koristno je, da
učitelj/vzgojitelj skupaj z učenci na koncu evalvira uspešnost izbranih oblik in metod dela, kar
mu služi za nadaljnje načrtovanje dela pri pouku (Lepičnik Vodopivec, 2013).
Uporaba raznolikih metod zahteva usposobljenega učitelja, kar je osrednja tema naslednjega
poglavja, v katerem prikazujemo izsledke raziskave o ustrezni usposobljenosti učiteljev
geografije za poučevanje tematik s področja trajnostnega razvoja, opisujemo vključevanje teh
tematik v sklopu terenskih vaj in študijskih predmetov v študijskem programu geografije na
Filozofski fakulteti v Ljubljani in ob koncu navajamo možnosti za dodatna strokovna
izobraževanja učiteljev.
2.2.2 Izobraževanje učiteljev
S poučevanjem, ki vključuje medsebojno povezovanje podatkov in poglobljeno refleksijo, je
mogoče doseči sistematično razumevanje realnih problemov in s tem nove kompetence v
izobraževanju. Za to pa potrebujemo ustrezno usposobljenega učitelja, ki bo zmogel povezati
vse omenjene dimenzije. Pojavlja se vprašanje, ali smo z bolonjsko prenovo dobili takšnega
učitelja. Največji izziv predstavlja vsebinska prenova študijskih programov, ki je še vedno
precej razdeljena na tradicionalna področja strok (Vovk Korže, 2009). V raziskavi (Kolnik,
2011, str. 73) so ugotovili, da so študenti geografije v času študija pridobili ustrezne
kompetence in ekspertna znanja z vidika rabe predmetno didaktičnih znanj in veščin v vzgoji
in izobraževanju za trajnostni razvoj, vendar je opazen izrazit poudarek na okoljskih
tematikah, medtem ko se socialna in gospodarska dimenzija veliko manj omenjata (prav tam).
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Na podiplomskem študiju se zato v sklopu rednega pouka in na terenskih vajah izvajajo
številne dejavnosti, ki bodoče učitelje geografije urijo v celostnem vključevanju koncepta
trajnostnega razvoja v pouk. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je temu področju namenjen
velik del večdnevnega seminarja, kjer študenti na primeru vrednotenja prostora spoznavajo
načine vključevanja trajnostnega razvoja v šolski prostor.
Študentom so v času študija geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani na voljo številni
obvezni in izbirni predmeti, ki se nanašajo na izbrane tematike, med katerimi naj omenimo
ekološko geografijo, geografijo sonaravnega razvoja, humano ekologijo, geografijo okoljskih
virov, vrednotenje geodiverzitete, turizem in trajnostni razvoj in številne druge predmete
(Študij, 2017).
Pri strokovnih usposabljanjih je smiselno uvesti raznolike vrste usposabljanj, ki nudijo
vpogled v teoretično zasnovo koncepta trajnostnega razvoja in ob tem tudi praktično vpeljavo
koncepta v šolski prostor in na konkretno šolo, s katere prihajajo strokovni delavci, ki se
udeležijo usposabljanj. Pri tem je zaželeno, da je vključen čim večji del strokovnih delavcev
posameznega vrtca ali šole, saj se morajo spremembe načrtovati na ravni cele institucije in ne
zgolj na ravni posameznega predmeta. Adomßent in sod. (Adomßent, Reieckmann,
Stoltenberg, 2008) trdijo, da je koristno, da se hkrati usposablja več ekip iz različnih ustanov,
kar zagotavlja nadaljnje sodelovanje in medsebojno pomoč pri uresničevanju koncepta vzgoje
in izobraževanja za trajnostni razvoj. Prav tako bi bilo potrebno vzpostaviti mrežo za
medsebojno informiranje in pretok izkušenj, kar bi bilo moč doseči z oblikovanjem delovnih
skupin in njihovim rednim sestajanjem, kjer bi predstavili svoj napredek na tem področju in
težave, s katerimi se srečujejo. To je pomembno predvsem zaradi medsebojnega učenja med
predstavniki različnih institucij in možnosti razpravljanja o novih pristopih in razvijanja
medsebojnega sodelovanja, poleg tega pa deluje tudi kot dobra spodbuda za nadaljnje
delovanje na tem področju (prav tam). Dodatno bi bilo potrebno pregledati smernice za
izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev in vanje vnesti pristope, ki jih pogojuje vzgoja in
izobraževanje za trajnostni razvoj, saj bo le tako postal ta koncept del vsakdanjega dela
strokovnih delavcev. Nekateri avtorji poudarjajo, da učitelj predstavlja pomembnega vzornika
svojim učencem, zato je pomembno, da najprej osebno doživi in sprejme idejo trajnostnega
razvoja, šele nato jo lahko zares učinkovito posreduje tudi svojim učencem (Javrh, 2008).

22

V zadnjem času narašča ponudba strokovnih izobraževanj s področja trajnostnega razvoja.
Veliko delavnic za učitelje lahko dobimo na spletnih straneh Andragoškega centra Slovenije
(Andragoški center Slovenije, 2017), Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera
(Umanotera, 2017), platforme Sloga (Sloga, 2017), društva za človekove pravice in človeku
prijazne dejavnosti Humanitas (Humanitas, 2017), Ekošole (Ekošola, 2017), Slovenskega Eforuma (Mreža inženirskih …, 2017), spletni strani Živi preprosto in solidarno – v smeri
podnebne pravičnosti (Slovenska Karitas, 2017), spletni strani Okolju prijazna šola in vrtec
(Planet Zemlja, 2017), spletni strani Slovenska mreža zdravih šol (Nacionalni inštitut za javno
zdravje, 2017), društva za sonaravni razvoj Focus (Focus, 2017), Inštitut za trajnostni razvoj
(Inštitut za trajnostni razvoj, 2017), društva Ekologi brez meja (Ekologi brez meja, 2017),
društva za trajnostni razvoj Terra Vera (Terra Vera, 2017) in na spletnih straneh številnih
drugih društev, ki se ukvarjajo s tematikami trajnostnega razvoja.
Opazno je tudi medsebojno povezovanje šol, ki sodelujejo na različnih področij. Tako že
delujejo mreža šol UNESCO SAP, Slovenska mreža zdravih šol, mreža šol Parka Škocjanske
jame, mreža Environment Online oz. globalna virtualna spletna mreža šol za trajnostni razvoj
in številne druge (Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: primeri dobrih praks, 2007).
Mreže šol bi šolam prinesle številne prednosti. Šole lahko preko njih spoznajo številne
primere dobrih praks z drugih šol, obenem pa podelijo tudi svoje izkušnje. V sklopu mrež se
lahko izvaja tudi številna strokovna izobraževanja za strokovne delavce ali tudi supervizijska
srečanja, kjer učitelji in vodstvo šole skrbijo za profesionalno in osebno rast in z ostalimi
strokovnimi delavci z drugih šol razpravljajo o izzivih, ki jih prinaša vključevanje
trajnostnega razvoja v šolski prostor. Dodatno mreže šol lahko omogočajo nudenje pomoči pri
organizaciji in zbiranju evropskih finančnih sredstev šolam, ki želijo izvesti določene projekte
ali sodelovati na natečajih. Prav tako bi lahko mreže šol oblikovale arhiv oziroma zbirko
gradiv, ki bi bila dostopna vsem sodelujočim šolam. Vsekakor je zaželeno, da se slovenske
šole vključijo v mreže na evropski ali mednarodni ravni, kjer je potrebno tuje izkušnje
prilagoditi lokalnemu kontekstu. Mreže in sodelujoče šole lahko kasneje prevzamejo pobudo
za celostno vključevanje trajnostnih vidikov v vse šole in pri tem nastopijo kot mentorska
pomoč drugim šolam.
Vzgoja za trajnostni razvoj je dolgotrajen proces, ki se začne v predšolskem obdobju. V
nadaljevanju bomo predstavili analizo Kurikuluma za vrtce.
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2.2.3 Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj v predšolskem obdobju
Vključevanje načel vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj se lahko opazi v celotni šolski
vertikali, vendar ali lahko govorimo o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj v vrtcu?
Lepičnik Vodopivec (2013) trdi, da učenje otrok v predšolskem obdobju poteka s pomočjo
konkretnih izkušenj. Pri vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj je neposredna izkušnja
nenadomestljiva sestavina otrokovega učenja. V tem procesu je še posebej poudarjeno učenje
s pomočjo čutil, čustev (npr. razvijanje pozitivnih čustev do narave in obvladovanje
negativnih, kot sta strah pred prihodnostjo ali pretirana zaskrbljenost) in vrednot (skrbnost,
obzirnost, varčnost, solidarnost, empatija, soodgovornost do soljudi in drugih živih bitij) (prav
tam).
V predšolski vzgoji zasledimo cilje trajnostnega razvoja v samih temeljnih načelih predšolske
vzgoje, ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce (1999). Predšolska vzgoja mora tako graditi na
otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj in spoznanj, tako
da predenj postavlja smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo aktivno otrokovo
učenje, mu omogočajo izražanje čustev ter ga močno čustveno in socialno pritegnejo. Učenje
temelji na neposredni aktivnosti s predmeti, pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi,
stvarmi, razmisleku o dejavnostih in oblikovanju predstav ter reševanju konkretnih problemov
in pridobivanju socialnih izkušenj (prav tam, str. 10). V kurikulu so opisani še nekateri cilji, ki
bi jih lahko vezali na teme trajnostnega razvoja. Pri področju gibanje lahko zasledimo cilj,
kjer otrok spoznava vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi (prav tam,
str. 15). Na področju jezik zasledimo cilje, ki so vezani predvsem na socialno dimenzijo
trajnostnega razvoja. Tako se »otroci urijo v razvijanju verbalnih in neverbalnih spretnosti, ki
jih pomagajo pri reševanju problemov. Otroci prav tako spoznavajo razlike med lastnim in
drugimi jeziki« (prav tam, str. 20). Socialno dimenzijo trajnostnega razvoja lahko opazimo
tudi na področju umetnosti, kjer je kot cilj zapisano, da »se otrok sreča z umetnostjo različnih
in drugačnih« (prav tam, str. 25). Oba navedena cilja spodbujata strpnost med drugačnimi, kar
je pomemben cilj trajnostnega razvoja. V sklopu četrtega področja družba so zapisani številni
cilji, ki otroka »spodbujajo k aktivnemu sodelovanju v družbenem življenju, sprejemanju
drugačnosti, rahljanju stereotipov in ideji o enakovrednosti med različnimi ljudmi« (prav tam,
str. 34). Dosedanji cilji so vezani predvsem na socialno dimenzijo, medtem ko se področje
narava navezuje tudi na ostali dve dimenziji trajnostnega razvoja. Otrok v sklopu tega
področja »spoznava in doživlja živo in neživo naravo, razvija spoštljiv in odgovoren odnos do
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narave in razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave« (prav
tam, str. 38–39). Potrebno pa se je zavedati, da ne gre zgolj za vključenost načel v kurikul,
temveč za vseobsegajočo idejo, ki se uporablja kot orientacija pri izbiri in razvrščanju
projektov in vzgojno-izobraževalnih konceptov. Tako vzgoja in izobraževanje za trajnostni
razvoj nista zgolj dodatna naloga za predšolske ustanove, ampak morata biti vključena v
celotno delovanje predšolske institucije (Adomßent, Reieckmann, Stoltenberg, 2008).
Prav tako se je potrebno zavedati, da lahko vzgojitelji s svojim zgledom dosežejo večjo
okoljska ozaveščenost in doseganje drugih ciljev trajnostnega razvoja, saj učenje v tem
obdobju v veliki meri temelji tudi na posnemanju modelov (npr. vzgojiteljev). Okoljsko
ozaveščenost dodatno spodbujamo s številnimi dejavnostmi, ki so prilagojene za predšolske
otroke. Otroke je potrebno spodbujati k ločevanju odpadkov, urejanju okolice ali branju knjig
o ekologiji (npr. Ples v zabojniku (Kraljič, 2008), Stari avto (Kraljič, 2009), Kdo gre na
sprehod v gozd? (Kokalj, 2009)…). Koncept trajnostnega razvoja poskušamo vključiti v
vsakdanje aktivnosti otrok ali v posebne priložnosti (npr. pustne maske iz odpadkov,
praznovanje svetovnega dneva Zemlje in drugih svetovnih dni, ki so vezani na tematike
trajnostnega razvoja). V predšolskem obdobju imamo na voljo številne eksperimente in eko
družabne igre (Košmrlj, 2010). V delo vrtca je potrebno vključiti tudi vsebine trajnostnega
razvoja, ki posegajo na območje družbene in gospodarske dimenzije. Tako v vrtcih skrbimo
za otrokovo samozavest (npr. otrok se igra s svojo senco, zbira svoje fotografije in se opazuje
…), za zdravje (npr. obisk zobne asistentke, skrb za osebno higieno) in za prijateljske odnose
v skupini in izven nje (npr. jutranji krog – kdo manjka in kdo je prisoten …), pomembno je
tudi sodelovanje s starši in okoljem (npr. obisk knjižnice, eko kmetije, občine, okoljskih
nevladnih organizacij …).
V nadaljevanje je predstavljena analiza učnih načrtov različnih osnovnošolskih predmetov z
vidika vključevanja ciljev, ki se nanašajo na trajnostni razvoj.
2.2.4 Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj v osnovni šoli
Cilje trajnostnega razvoja lahko zasledimo v učnih načrtih številnih šolskih predmetov, med
katerimi je potrebno najprej omeniti geografijo. Pri geografiji je kot eden od splošnih ciljev
opredeljeno spoznavanje bogastva različnosti ljudstev na Zemlji in vzgajanje v spoštovanju
teh različnosti. Opisanih je še veliko splošnih ciljev, ki se nanašajo na okolje v širšem smislu:
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pridobivanje temeljnega znanja o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in
pojavih na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, spoznavanje nujnosti smotrne rabe
naravnih virov in dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje
rodove. V učni načrt je vključenih mnogo vsebin, ki so vezane na okolje, med drugimi tudi
vzroki za onesnaževanje morja, posledice političnih nasprotij za življenje ljudi in uničevanje
naravnega okolja, spremembe, ki jih povzroča industrializacija (onesnaževanje vode, zraka,
prsti) in ukrepi za preprečevanje onesnaženosti, problemi kmetijstva, prehrane, problemi
sodobnega sveta (npr. prenaseljenost, oskrba z vodo, hrano, energijo, ekološki problemi itd.),
pomen posameznih gospodarskih dejavnosti za prebivalstvo, naravni in družbeni pogoji za
njihov razvoj, odnos industrija – okolje – človek in ukrepi za varovanje okolja pred
škodljivimi vplivi industrije v domačem okolju in v Sloveniji (Sedmak 2009; Program
osnovna šola geografija - učni načrt, 2011, str. 6–21).
Cilje, ki bi jih lahko povezali s konceptom trajnostnega razvoja, pa zasledimo tudi pri učnih
načrtih nekaterih drugih predmetov. Pri predmetu spoznavanje okolja (1.–3. razred), so
navedeni cilji, ki se vežejo na ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim,
pridobivanje občutka, da smo del zgodovine, ki jo oblikujemo ter zapuščamo prihodnjim
generacijam in razvijanje odgovornega odnosa do okolja in spodbujanje interesa za varovanje
narave (Program osnovna šola spoznavanje okolja – Učni načrt, 2011, str. 7–24; Dermol
Hvala in sod., 2008, str. 47). Med splošnimi cilji je pri tem predmetu napisano razvijanje
tolerantnosti do drugačnih, prizadevanje za doseganje enakosti med spoloma in spoznavanje
drugih kultur, ki se vežejo na socialno dimenzijo trajnostnega razvoja. Pri predmetu
razpravljajo tudi o pomenu zdravja za človeka, kar je pomembna tematika trajnostnega
razvoja (Program osnovna šola spoznavanje okolja – Učni načrt, 2011, str. 12; Sedmak,
2009). Pri predmetu naravoslovje in tehnika (4. in 5. razred) naj bi »učenci naravo in tehniko
izkustveno doživeli tako, da preživijo del svojega časa v različnih naravnih okoljih in
opazujejo naravo z vsemi čutili in s preprostimi opazovalnimi pripomočki« (Program osnova
šola naravoslovje in tehnika – Učni načrt, 2011, str. 5). Prav tako naj bi učenci spoznavali, da
moramo ravnati smotrno z naravnimi viri. Navsezadnje naj bi oblikovali pozitiven odnos do
narave in tehnike ter kritičen odnos do človekovih posegov v naravo (prav tam, str. 5–6;
Dermol Hvala in sod., 2008, str. 47). V učnem načrtu lahko zasledimo tudi cilje, ki učence
spodbujajo k prepoznavanju skupnih značilnosti ljudi in posebne znake, po katerih se
razlikujemo, ter utemeljujejo pomen strpnega odnosa do različnosti. Dodatno naj bi se učenci
navajali skrbeti za svoje telo, zdravje in dobro počutje. Poleg tega naj bi spoznanja in izkušnje
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o sebi, naravi in tehniki uporabljali za to, da bi se vključevali v okolje in ga premišljeno in
odgovorno spreminjali (Sedmak, 2009, Program osnovna šola naravoslovje in tehnika – učni
načrt, 2011, str. 7–23). Pri naravoslovju v šestem razredu naj bi učenci oblikovali pozitiven
odnos do narave, razvijali sposobnosti za zaznavanje, razumevanje in reševanje ekoloških
problemov in razvijali odgovoren odnos do okolja. V sedmem razredu so pri tem predmetu
zapisani podobni splošni cilji, z dodatkom, da naj bi učenci spoznavali naravne vire snovi in
njihovo uporabo in bili zmožni kritično presojati o škodljivosti in negativnem vplivu
pretiranih človekovih posegov v naravno okolje (Dermol Hvala in sod., 2008, str. 47; Program
osnovna šola naravoslovje – učni načrt, 2011, str. 6–20). Pri predmetu družba učenci
spoznavajo razlike med ljudmi, razumejo in tehtajo okoliščine, ki vplivajo na družbeno
povezanost ali izobčenost posameznih skupin ljudi in spoznavajo, kako so ljudje, države in
celine med seboj povezani (Sedmak, 2009; Program osnovna šola družba – učni načrt, 2011,
str. 5–13). Pri kemiji v osmem in devetem razredu naj bi učenci razvili kritičen odnos do
svojega obnašanja v okolju, odnos do smotrne uporabe energije ter odnos do pravilnega
odlaganja in recikliranja odpadnih snovi. Prav tako naj bi učenci pri predmetu razvijali
razumevanje učinkov snovi na okolje in spoznali potrebe in načine preprečevanja
onesnaževanja. Dodatno naj bi razvijali sposobnost uporabe znanja pri iskanju možnih rešitev
izbranih problemov, vezanih na okolje, ekonomsko rast in etična vprašanja (Program osnovna
šola kemija – učni načrt, 2011, str. 5–14). Pri biologiji v osmem in devetem razredu naj bi si
učenci oblikovali odgovoren odnos do narave in okolja, razvijali sposobnosti za zaznavanje in
razumevanje

ekoloških

problemov,

dosegli

razumevanje

različnih

popravljivih

in

nepopravljivih sprememb človekovih posegov v naravo, razvijali zavest o potrebi obzirnega
in varčnega ravnanja z omenjenimi naravnimi viri zaradi odgovornosti do prihodnjih generacij
(Program osnovna šola biologija – učni načrt, 2011, str. 6–19). Pri fiziki v osmem in devetem
razredu učenci spoznavajo pozitiven in negativen vpliv znanja na kvaliteto življenja in na
okolico, si privzgajajo spoštljiv odnos do narave in zavest o neizogibni odvisnosti
posameznika in družbe od narave ter človekove soodgovornosti za obstoj življenja na Zemlji
(Dermol Hvala in sod., 2008, str. 47; Program osnovna šola fizika – učni načrt, 2011, str. 5–
16). Pri zgodovini sta kot učna cilja navedena spoznavanje in razvijanje razumevanja in
spoštovanja različnih kultur, ver, ras in skupnosti ter pridobivanje vedenja o kulturni dediščini
in učenje o položaju moških in žensk (Program osnovna šola zgodovina – učni načrt, 2011,
str. 5–27). V učnem načrtu predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika je
opredeljenih veliko ciljev in podanih predlogov vsebin, ki se navezujejo na enakost in
kulturno raznolikost (Program osnovna šola državljanska in domovinska vzgoja ter etika –
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učni načrt, 2011, str. 6–20). V učnem načrtu za gospodinjstvo sta med operativnimi cilji za
četrti razred zapisana naslednja dva cilja: razvijanje odgovornosti za zdravje in zavzetost za
predstavljanje svojega dobrega zdravja in zdravih navad. V petem razredu so z zdravjem
povezane teme, kot so pesticidi v našem vsakdanjem življenju, za boljši zrak v našem domu
itd. Učenci v sklopu predmeta razmišljajo o pravilnem ravnanju z odpadki in spoznajo
ekološko čiščenje (Program osnovna šola gospodinjstvo – učni načrt, 2011, str. 5–17). Pri
predmetu tehnika in tehnologija je veliko tem z ekološko vsebino. Tako so na primer
opredeljeni operativni cilji, kot so uporaba postopka preproste ročne izdelave papirja in
razlaga razlike med recikliranim ter navadnim papirjem, utemeljitev pomena ekološko
neoporečne proizvodnje in pojasnitev smisla zbiranja odpadnega papirja, razlaga pomena
embalaže za shranjevanje predmetov in snovi, za transport in trženje z vidika tržnih
zakonitosti ter njeno vrednotenje z ekološkega stališča, z gospodarskega in ekološkega vidika
razložiti vpliv gozda na okolje, utemeljiti vlogo človekovega dela in odgovornosti pri
nepravilnem spreminjanju narave ter našteti in opisati alternativne vire in načine pridobivanja
električne energije (Sedmak, 2009; Program osnovna šola tehnika in tehnologija – učni načrt,
2011, str. 5–13).
V učnih načrtih izbranih predmetov lahko opazimo, da najbolj izstopajo cilji, ki so povezani z
zdravjem in ekologijo (Erčulj in sod., 2008, str. 36). Najpogostejši so cilji o onesnaževanju
okolja, ravnanju z odpadki, rabi energije in zdravem načinu življenja (Sedmak, 2009). Veliko
ključnih tem vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je zapisanih v splošnih ciljih
predmetov, vendar pogosto ti niso natančneje opredeljeni v operativnih ciljih. Izobraževanje
za trajnostni razvoj namreč temelji na oblikovanju splošnih vrednot, ki so težko objektivno
merljive v učnem procesu in operacionalizirane preko konkretnih ciljev in standardov znanja.
Po drugi strani iz tega izhaja posledica, da je vpeljava teh tem in čas, ki ga bo učitelj namenil
za njihovo obravnavo, v veliki meri odvisna od posameznega učitelja. Pri tem se postavlja
vprašanje usposobljenosti in pripravljenosti učiteljev za obravnavo takih tematik, kar bomo
podrobneje preverili v empiričnem delu na primeru obravnavane šole. V nadaljevanju sledi še
kratek opis vključevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v srednjih šolah.
2.2.5 Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj v srednjih šolah
Po zaključku osnovne šole se končuje program enotnega obveznega izobraževanja učencev. V
nadaljevanju se mladostniki lahko odločijo bodisi za različne programe srednjega poklicnega
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ali srednjega strokovnega izobraževanja, najbolj splošno izobrazbo pa jim daje gimnazijski
program. Ker se ti programi močno razlikujejo glede zahtevnosti in glede na predmetnik, smo
se odločili, da v empiričnem delu več pozornosti namenimo samo predmetom s področja
geografije in družboslovja v programih gimnazije, strojni tehnik in mehatronik operater. Te
programe smo izbrali zato, ker jih izvajajo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, ki jo bomo v
nadaljevanju v empiričnem delu tudi natančneje obravnavali. Seveda se vsebine s področja
trajnostnega razvoja vključujejo tudi v ostale predmete, npr. pri gimnazijskem programu pri
biologiji, fiziki, sociologiji, kemiji, zgodovini ali tujih jezikih. Pri programu strojni tehnik
lahko takšne cilje poleg v prej omenjenih predmetih zasledimo tudi v strokovnih modulih
učinkovita raba energije, alternativni viri energije in sodobni materiali (Predmetnik strojni
tehnik, 2016), medtem ko so pri programu mehatronik operater te vsebine dodatno prisotne
pri modulu obnovljivi viri energije (Predmetnik mehatronik operater, 2016).
V tretjem poglavju se osredotočamo na analizo nacionalnih šolskih dokumentov, kjer
podrobneje analiziramo Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske
vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja, učni načrt za geografijo v gimnazijskem
programu, katalog znanja za geografijo v srednjem strokovnem izobraževanju in katalog
znanja za družboslovje v srednjem poklicnem izobraževanju.
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3. ANALIZA NACIONALNIH ŠOLSKIH DOKUMENTOV
3.1 ANALIZA SMERNIC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ

OD

PREDŠOLSKE

VZGOJE

DO

DOUNIVERZITETNEGA

IZOBRAŽEVANJA
Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do
douniverzitetnega izobraževanja so nacionalni dokument (v nadaljevanju bomo za dokument
uporabljali skrajšano poimenovanje Smernice), ki ga je leta 2007 izdalo ministrstvo, pristojno
za izobraževanje. V dokumentu avtorji najprej opredelijo ključna področja trajnostnega
razvoja, ki med drugim vključujejo dejavno državljanstvo, mir, etiko, odgovornost,
demokracijo, varnost, človekove pravice, enakost spolov, zmanjšanje revščine, kulturno
raznovrstnost, razvoj podeželja in mest, gospodarstvo, varstvo okolja, upravljanje naravnih
virov in biotsko raznovrstnost (Smernice …, 2007, str. 1). Opazimo lahko, da avtorji
vključujejo izredno raznolika področja, ki jih lahko uvrstimo med vse tri glavne dimenzije
trajnostnega razvoja (družba, gospodarstvo, okolje). Gre torej za celostno dojemanje koncepta
in ne za poudarjanje samo posamezne dimenzije.
Na omenjeno dejstvo opozorijo tudi avtorji dokumenta, ki zapišejo, da pri vzgoji in
izobraževanju za trajnostni razvoj ne gre samo za varovanje narave, temveč za celovit
pedagoški proces, ki vključuje odnos med človekom in naravo ter vodi do razumevanja
medsebojnih zvez med naravnim, gospodarskim in družbenim sistemom (prav tam, str. 2).
Smernice predvidevajo določena načela, ki jih je potrebno upoštevati pri uresničevanju ciljev
trajnostnega razvoja. Med njimi izpostavlja načelo odgovornega ravnanja do sebe, družbenega
in naravnega okolja in načelo integrativnosti elementov vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj, kjer gre za povezovanje okoljskih, gospodarskih in socialnih vprašanj, s čimer se
povezuje tudi načelo celostnega pristopa. V nadaljevanju poudarjajo načelo ozaveščanja o
trajnostnem razvoju, saj okoljska, gospodarska in socialna vprašanja zahtevajo znanje in
ravnanje posameznika in celotne družbe. S tem je povezano tudi načelo vseživljenjskega
učenja, kjer omenijo, da gre za vseživljenjski proces, ki mora presegati okvir formalnega
izobraževanja. Avtorji poleg tega poudarjajo načelo spoštovanja človekovih pravic, načelo
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medkulturnega dialoga in načelo obravnave trajnostnega razvoja z vidika etičnih razsežnosti,
vključno z vprašanji enakopravnosti in solidarnosti (prav tam, str. 3).
Šole in vrtci naj bi cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj dosegli s pomočjo
različnih ukrepov, med katerimi avtorji izpostavljajo medpredmetno povezovanje oziroma
prepletanje dejavnosti, navajanje otrok na celostno, sistemsko, samostojno, objektivno in
kritično mišljenje, razvijanje demokratičnih vrednot in demokratičnih metod vplivanja na
družbeno in gospodarsko realnost in motiviranje za aktivno državljanstvo ter spodbujanje
prepričanja, da je mogoče z osebnimi odločitvami in z majhnimi koraki veliko prispevati k
trajnostnemu razvoju. Prav tako naj bi se uvajalo pristope, ki omogočajo odkrivanje
kratkoročnih in dolgoročnih posledic navzkrižnih interesov posameznikov in skupin, in
izvajalo šolske in obšolske dejavnosti, ki so usmerjene v uresničevanje trajnostnega razvoja
(npr. izvedba terenskih vaj, delavnic, predavanj strokovnjakov, urejanje šolske okolice itn.).
Velik pomen dajejo avtorji Smernic tudi kakovostni komunikaciji med strokovnimi delavci v
vzgoji in izobraževanju in otroki, vključevanju dijakov v organe šole, saj se s tem otroke in
mladostnike navaja na aktivno sodelovanje v skupnosti. Velika skrb se namenja tudi
nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev za ustvarjanje učinkovitega
učnega okolja. Navsezadnje poudarijo potrebo po povezovanju vzgojno-izobraževalnih
ustanov med seboj in s starši, občinsko skupnostjo, državnimi ustanovami, gospodarskimi in
nevladnimi organizacijami (prav tam, str. 4).
Poleg tega predlagajo določene ukrepe, ki naj bi jih izvršilo ministrstvo, pristojno za
izobraževanje. Med drugim poudarjajo posodobitev kurikularnih dokumentov z vključitvijo
vidikov trajnostnega razvoja. Uspešnost tega cilja bo podrobneje predstavljena v naslednjem
poglavju (Analiza učnih načrtov in katalogov znanja za geografijo in družboslovje). Poleg
tega poudarjajo pomen razvoja instrumentov za ugotavljanje kakovosti na državni ravni in
izvajanje samoevalvacije na šoli, ki so podrobneje predstavljeni v dokumentu Kriteriji
kakovosti za šole, ki vzgajajo in izobražujejo za trajnostni razvoj (Kriteriji …, 2008).
Ministrstvo naj bi prav tako skrbelo za pripravo letnih razpisov programov za izobraževanje
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in razpisov za področje razvojno-raziskovalnih
projektov ter razpisov iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Pomembno je tudi
mednarodno sodelovanje in vključevanje v pomembne mednarodne projekte in pobude s
področja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (prav tam, str. 6). Poskrbeli naj bi tudi
za pripravo informativnega in strokovnega gradiva, kot so priročniki, računalniško gradivo in
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video gradivo za različne cilje skupine: otroke, strokovne delavce in starše. Zagotovili naj bi
kakovostno ponudbo programov za usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev na
šoli ter vzpostavili osrednjo spletno stran za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (prav
tam, str. 7), ki pa do sedaj še ni zaživela.
Smernice predstavljajo osnovo za vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v vzgojnoizobraževalne ustanove. V dokumentu so podrobneje opredeljeni cilji, načela, načini
uresničevanja smernic in predlagani ukrepi, ki naj bi pripomogli k doseganju ciljev. Avtorji
smernic so upoštevali raznolika področja trajnostnega razvoja, kar kaže na to, da se zavedajo
obsežnosti koncepta. Združevanje in upoštevanje tako raznolikih področij pa lahko prinese
tudi nekatere težave in pomanjkljivosti zapisanih smernic. Opazimo namreč, da je dokument v
nekaterih pogledih zapisan precej ohlapno oziroma ne ponuja dovolj konkretnih rešitev ali
napotkov.
Smernice so bile izdelane pred desetimi leti, zato bi bilo smiselno izdelati podrobno analizo
uresničevanja ciljev, ki so si jih zadali avtorji smernic. Velik napredek opazimo na področju
zagotavljanja strokovnega gradiva, saj so na voljo številni priročniki, knjige in strokovni
članki, kjer avtorji obravnavajo raznolike vidike vključevanja koncepta trajnostnega razvoja v
vzgojo in izobraževanje. Vsekakor bi bilo zanimivo spoznati, kako dobro (če sploh) strokovni
delavci v vrtcih, šolah in na univerzah poznajo omenjene smernice in jih uporabljajo pri
svojem delu. V magistrskem delu bomo to preverili na ravni obravnavane šole. Za šolski
prostor je izrednega pomena tudi vključevanje tem v učne načrte, kar bomo preverili v
nadaljevanju na primeru predmetov geografija in družboslovje.
3.2 ANALIZA UČNIH NAČRTOV IN KATALOGOV ZNANJA ZA GEOGRAFIJO IN
DRUŽBOSLOVJE
V nadaljevanju bomo analizirali vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v učne načrte in
kataloge znanja za geografijo in družboslovje. Pri analizi nas predvsem zanima, ali lahko v
učnih ciljih in didaktičnih priporočilih zasledimo zapise, ki učiteljem omogočajo obravnavo
učnih tem in vsebin o konceptu trajnostnega razvoja. Ali je povezava teh ciljev s konceptom
trajnostnega razvoja eksplicitno izražena ali zgolj implicitno? Na katero od treh glavnih
dimenzij (socialno, gospodarsko, okoljsko) se nanašajo? V preglednici 4 smo zbrali učne cilje
iz učnih načrtov in katalogov znanja za geografijo in družboslovje.
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Preglednica 4: Analiza učnih načrtov in katalogov znanja za geografijo in družboslovje
Katalog znanja za geografijo –
srednje strokovno izobraževanje

Učni načrt za geografijo –
gimnazijski program



33

Okoljska
dimenzija






Katalog znanja za družboslovje –
srednje poklicno izobraževanje

(Učni načrt geografija – gimnazija,
2008, str. 8-43)

(Katalog znanja geografija – srednje
strokovno izobraževanje, 2007, str. 417)

(Katalog znanja družboslovje – srednje
poklicno izobraževanje, 2007, str. 3-10)

Dijaki/dijakinje:

Dijaki/dijakinje:

Dijaki/dijakinje:

razumejo probleme varstva
geografskega okolja ter se zavedajo
pomena človeka kot preoblikovalca
geografskega okolja in prizadevanj
družbe za vzdrževanje ravnovesja med
človekovimi hotenji in naravo,
vrednotijo relativne prednosti različnega
razvoja z vidika okoljskih problemov in
pričakovanih posledic,
razumejo povezanost povečanih
izpustov toplogrednih plinov, ki jih je
zakrivil človek, in nenadnih podnebnih
sprememb,
razumejo predvidevanja prihodnjih
podnebnih sprememb in človekove
vloge pri tem,
razumejo naravne nesreče v povezavi s
posledicami podnebnih sprememb ter
rabo prostora in povezanost različnih
možnih scenarijev podnebnih sprememb
in naravnih virov za preživetje,











raziskujejo oblike in območja ogrožanja
okolja s poudarkom na naravnih
nesrečah in načine varovanja okolja v
Sloveniji in svetu,
ob izbranih primerih ugotavljajo, da se
pokrajina spreminja po naravni poti in
zaradi delovanja človeka,
predvidevajo negativne posledice
nepremišljenih posegov človeka v
okolje,
ravnajo in se odločajo v prid varovanja
okolja in sonaravnega gospodarjenja z
naravnimi viri,
na konkretnih primerih ugotavljajo
oblike in območja ogrožanja okolja v
Sloveniji in svetu - še posebej s tistimi,
ki imajo planetarne razsežnosti,
spoznavajo glavne ekološke probleme
sodobnega sveta in pojasnjujejo vzroka
zanje,
na izbranih primerih analizirajo vpliv







poznajo oblike, vzroke in območja
ogrožanja okolja in načine odgovornega
ravnanja z okoljem v Sloveniji in svetu,
ugotovijo glavne okoljske probleme
sodobnega sveta, predvidijo negativne
posledice nepremišljenih posegov
človeka v okolje, s poudarkom na možnih
posledicah njihove poklicne dejavnosti,
razumejo vzroke okoljskih problemov in
posegov v naravo (ekonomska rast,
potrošništvo, rast populacije),
spoznajo ukrepe za odgovorno ravnanje z
okoljem ter prizadevanja za sonaravni
razvoj.
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poiščejo vire onesnaževanja v svojem
okolju in znajo definirati potrebo po
varčevanju in spremembi življenjskega
sloga v odnosu do nenehnih tehnoloških
sprememb kot nujnosti za zmanjševanje
izpustov toplogrednih plinov,
pridobivajo zavest o nevarnosti
degradacije prsti in pomenu varovanja
okolja,
krepijo zavedanje o pomenu varovanja
naravnega rastlinstva in živalstva,
spoznavajo porečje in njegove
elemente, jih vrednotijo z okoljskega
vidika in pomena za človeka,
zbirajo podatke o okoljskih problemih
stoječih in tekočih voda,
preučijo primer posega človeka v
ekosistem v Afriki (npr. tropski deževni
gozd, sahel) in vrednotijo posledice,
analizirajo in vrednotijo izbrane
probleme Latinske Amerike, med
katerimi je izpostavljeno krčenje
tropskega deževnega gozda,
na določenem primeru analizirajo
degradacijo okolja Severne Amerike in
predlagajo možne rešitve,
opredelijo in zbirajo podatke o
temeljnih problemih sodobne Avstralije
in Oceanije in ovrednotijo učinke
turizma in jedrskih poskusov v Oceaniji
na okolje,
pojasnijo vzroke in predvidene
posledice podnebnih sprememb na
Antarktiki na taljenje ledu in iščejo



človeka na nastanek tople grede,
ozonske luknje, širjenje puščav, krčenje
tropskih gozdov, onesnaževanje voda,
zraka in prsti ter predvidevajo posledice
in predlagajo načine reševanja perečih
problemov sodobnega sveta,
analizirajo soodvisnost ekološke
degradacije in gospodarskega razvoja.
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vzroke za sedanjo razširjenost ozonske
luknje,
ugotovijo in analizirajo izbrane
okoljsko-prostorske probleme Evrope
ter nakažejo rešitve,
razložijo stopnjo in obseg degradacije
geografskega okolja v Evropi,
spoznajo se z nekaterimi okoljskimi
izzivi Severne Evrope, kot so kisli dež
ali pretirani ribolov,
utemeljijo nujnost reševanja ekološke
problematike v Sredozemlju,
vrednotijo vlogo gozdov za človeka in
njegove dejavnosti, navedejo dejavnike,
ki najbolj ogrožajo gozdove na
posameznih območij,
razložijo značilnosti kraških rek in
utemeljijo nujnost njihovega varovanja
pred onesnaževanjem,
z ustrezno karto razložijo kakovost vode
v slovenskih rekah in sklepajo o vzrokih
onesnaževanja,
navedejo največja mokrišča in njihov
pomen za življenje,
opišejo glavne značilnosti slovenskega
morja in razložijo njegov pomen za
naravno in družbeno okolje,
navedejo primere vpliva človeka na
izbrane rastlinske in živalske vrste ter
opišejo podnebne spremembe v
Sloveniji,
ugotavljajo pozitivne in negativne
vplive industrije na okolje v Sloveniji.

Dijaki/dijakinje:





36


Gospodarska
dimenzija










raziskujejo okoljske probleme
intenzivnega kmetijstva,
raziskujejo vpliv industrije na pokrajino
z vidika onesnaževanja voda, zraka in
prsti,
preučijo prednosti posameznih vrst
energije in vrednotijo predvideni razvoj
v prihodnosti,
zavedajo se omejenosti strateških
dobrin, zlasti naravnih virov ter njihov
vpliv na svetovno gospodarstvo,
spoznajo obnovljive vire energije ter
preučijo možnosti nadaljnjega razvoja,
razčlenijo vpliv posameznih vrst
prometa na pokrajino,
raziščejo pomen nafte za razvoj
gospodarstev držav Azije in/ali
alternativne možnosti novih virov
energije, kjer te ni,
spoznavajo osnovne značilnosti in
sodobne probleme kmetijstva,
spoznajo pomen energijskih virov in
problem energetske oskrbe Evrope,
navedejo glavne vire oskrbe z energijo v
državah Severne Evrope in označijo
bistvene značilnosti njihove energetske
politike,
dijaki opišejo probleme, ki jih prinaša
visoka stopnja gospodarskega razvoja
držav zahodne Evrope,
vrednotijo promet prek Alp za

Dijaki/dijakinje:










spoznavajo, kako se pokrajina
spreminja zaradi človekove dejavnosti,
za katero se izobražujejo,
dijaki iz raznovrstnih podatkov
ugotavljajo vplive gospodarstva na
slovensko pokrajino in ocenjujejo
možnost za nadaljnji razvoj,
s pomočjo analize podatkov za izbrane
primere ugotavljajo razlike v stopnji
gospodarske razvitosti držav in
analizirajo vzroke in posledice takšnega
stanja,
vrednotijo spreminjanje pomena
različnih energijskih virov,
ugotavljajo posledice, ki sta jih prinesla
izkoriščanje naravnih bogastev in nagla
industrializacija,
vrednotijo možnosti za zavestno
vplivanje človeka na spremenjen odnos
do izrabe naravnih in družbenih virov
gospodarskega razvoja.

Dijaki/dijakinje:



ugotovijo položaj svoje poklicne
dejavnosti v gospodarstvu Evrope,
spoznavajo spreminjanje pomena
različnih energijskih virov in spoznajo
glavne izzive, pred katerimi se je znašlo
človeštvo na prelomu stoletja (npr.
energijski izzivi).
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varovanje okolje in navedejo primer
ukrepov alpskih držav za zmanjševanje
onesnaževanja,
vrednotijo turizem v Alpah z
gospodarskega in okoljskega vidika,
s tematskim zemljevidom opišejo in
ocenijo energijske vire v Sloveniji,
naštejejo največje hidroelektrarne v
Sloveniji in vrednotijo izkoriščenost
vodnih zmogljivosti slovenskih rek,
na zemljevidu pokažejo še delujoč
premogovnik in vrednotijo premog kot
energijski vir,
spoznajo smeri in pomen uvoza plina in
nafte v Slovenijo ter ju po pomenu in
okoljski problematiki primerjajo z
drugimi viri,
vrednotijo porabo nafte in zemeljskega
plina v primerjavi z drugimi viri
energije glede na gospodarnost in
učinke na okolje,
pojasnijo delež jedrske energije pri
proizvodnji električne energije v
Sloveniji in primerjajo jedrsko energijo
z drugimi energijskimi viri,
razmišljajo o možnostih uporabe
obnovljivih virov energije in
obravnavajo izbrani aktualni problem,
ob primeru iz domače pokrajine
razložijo pozitivne in negativne učinke
turizma v pokrajini (npr. razvoj
infrastrukture, širjenje naselja,
onesnaževanje zraka in vode).

Dijaki/dijakinje:
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Socialna
dimenzija





se vzgajajo v duhu strpnosti in
spoštovanja ljudi in ljudstev, ki so
drugačni glede na jezik, vero, etnično
sestavo, navade,
razvijajo zmožnost sodelovanja v
skupinskem delu in razredu s ciljem
delovanja v domačem okolju kakor tudi
poznejšem odločanju na nacionalni ali
evropski ravni,
razvijajo zmožnost pokazati empatijo in
zmožnost skupnega reševanja
problemov in udejanjati načelo
dejavnega državljanstva in domovinske
vzgoje,
krepijo občutek pripadnosti lokalni
skupnosti, državi, EU in svetu,
poznajo in pojasnijo poglavitne
socialno-ekonomsko in politične
probleme v Afriki,
razložijo cilje povezovanja evropskih
držav v različne skupnosti na državni in
regionalni ravni.

Dijaki/dijakinje:



opisujejo položaj Slovenije v Evropi in
vrednotijo položaj Slovencev v svetu,
navajajo konkretne primere sodelovanja
in povezovanja Slovenije z drugimi
državami.

Dijaki/dijakinje:













se zanimajo za lastno vlogo in
odgovornost pri izboljšanju življenja na
lokalni ravni, morda celo pri skupnem
ustvarjanju trdne realnosti za evropsko in
globalno državljanstvo,
prizadevajo si za dejavno državljanstvo,
ki naj bi jih motiviralo k temu, da bi znali
uveljavljati svoje pravice in uresničevati
odgovornosti ter bi pripomogli k
enakopravnejši družbi,
razumejo vpliv družbenih razmer na
zdravje in razvoj posameznika,
razvijejo sposobnost za refleksijo svojega
socialnega položaja in oblikovanje stališč,
vrednot in delovanj kot temelj za strpno
ravnanje do sebe, drugih in naravnega
okolja,
ovrednotijo vlogo Slovenije v Evropi in
svetu,
razumejo bistvene vzroke delitve sveta na
bogate in revne,
razumejo problematiko odnosov med
narodi (predsodki, ksenofobija, genocid
…),
razvijajo občutek pripadnosti skupini in
soodgovornosti za uresničevanje skupnih
ciljev,
razvijajo odgovornosti za sebe in druge
in upoštevanju enakopravnosti med
ljudmi.

Dijaki/dijakinje:




Preplet
dimenzij
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se usposabljajo za prepoznavanje
nujnosti sonaravnega razvoja ter
odgovornosti do ohranjanja fizičnih
in bioloških življenjskih razmer za
prihodnje generacije,
spoznajo koncept in bistvo trajnostnega
razvoja in njegovih sestavin (okolja,
prostora, vrednot prostora,
gospodarstva, razvoja človeške družbe),
razumejo pomen in vsebino
prostorskega načrtovanja ter
sodelovanja javnosti v postopkih
sprejemanja odločitev,
vrednotijo različne dejavnosti z
vidika trajnostnega razvoja in se
zavedajo kompleksnosti in omejenosti
prostora ter spoznajo poklice, ki so
povezani z urejanjem naravnega in
družbenega okolja,
vrednotijo pomen turizma za
gospodarstvo ter njegov vpliv na
človekove dejavnosti in naravno okolje.

Dijaki/dijakinje:





razumejo občutljivo povezanost med
človekom in naravo,
spoznavajo gospodarske, socialne,
okoljske in politične probleme
sodobnega sveta, analizirajo vzroke
zanje ter predlagajo načine reševanja,
z uporabo svetovnega spleta poiščejo
primere degradacije okolja in
primere sonaravnega razvoja.

Dijaki/dijakinje:






razumejo občutljivo povezanost med
človekom, naravo in družbo nekoč in
danes,
razumejo probleme sodobnega sveta,
analizirajo vzroke zanje in spoznavajo
načine reševanja,
razumejo problematičnost pojmovanja
razvoja s stališča človekovega vpliva na
okolje in posledice za človekovo življenje
(problem ekonomskega razvoja, izrabe
surovin, zdravja ljudi, neenakega dostopa
do neoporečnih vodnih virov),
razvijajo zavest o pomenu trajnostnega
razvoja.

Opombe:
* Cilji so citirani ali povzeti po naslednji virih: Katalog znanja družboslovje – srednje poklicno izobraževanje, 2007; Katalog znanja geografija –
srednje strokovno izobraževanje, 2007; Učni načrt geografija – gimnazija, 2008. Zaradi večje preglednosti so strani originalnih virov navedene
samo na začetku preglednice.
** Krepko so označeni cilji, v katerih je povezava s trajnostim razvojem izražena neposredno.

3.2.1 Analiza učnega načrta za geografijo za gimnazijski program
Učni načrt za geografijo za gimnazijski program je zasnovan tako, da v vsakem
poglavju/tematskem sklopu (prst, podnebje, vodovje …), ki se obravnava v prvem letniku,
opozori tudi na okoljsko občutljivost in varovanje okolja, medtem ko je zadnje poglavje v
celoti namenjeno trajnostnemu razvoju. V prvem letniku tako v operativnih ciljih prevladujejo
predvsem cilji, povezani z okoljsko dimenzijo.
Pri geografiji sveta, ki se obravnava v drugem letniku, gre za sistematično obravnavo celin,
kjer se pri vsaki izpostavijo tudi najbolj pereči socialni, gospodarski in okoljski problemi.
Prevladujejo predvsem cilji, ki so povezani z okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja.
V tretjem letniku se tematike najpogosteje nanašajo na okoljsko dimenzijo trajnostnega
razvoja, pri določenih poglavjih je izpostavljen tudi gospodarski razvoj v povezavi z vplivi na
okolje (npr. Zahodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in Vzhodna Evropa).
Okoljska problematika se obravnava tudi pri posameznih slovenskih pokrajinah. Pri
predalpskih pokrajinah je izpostavljena problematika Črnega revirja in problematika širjenja
Ljubljane

v

povezavi

s

suburbanizacijo,

pri

obsredozemskih

pokrajinah

dijaki

problematizirajo litoralizacijo (zgostitev poselitve) slovenske obale, pri dinarskokraških
pokrajinah vrednotijo probleme varstva okolja kraškega sveta in pri obpanonskih obravnavajo
temo kmetijstva, ki je povezana s problematiko onesnaževanja podtalnice z umetnimi gnojili
in pesticidi.
V celotni analizi učnega načrta je opaziti, da so v njem vsaj posredno obravnavane vse tri
dimenzije trajnostnega razvoja. Skozi analizo učnega načrta lahko razberemo, da so socialni
cilji zapisani predvsem med splošnimi cilji, medtem ko lahko med operativnimi cilji najdemo
cilje, ki se nanašajo na drugi dve dimenziji trajnostnega razvoja (okolje in gospodarstvo).
V didaktičnih priporočilih je zapisano, da splošni cilji in kompetence niso opredeljeni po
letnikih šolanja in se nenehno uresničujejo (Učni načrt geografija - gimnazija, 2008, str. 57).
Gre namreč za cilje, ki jih je težko navezati zgolj na posamezno temo. Ob tem pa se moramo
zavedati, da so ti cilji težje merljivi in da je njihovo doseganje v veliki meri odvisno od
pripravljenosti učitelja. Učni načrt dovoljuje učiteljem relativno veliko avtonomije, kar
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poudarijo tudi v didaktičnih priporočilih. Izbirnost je namreč omogočena na ravni dejavnosti
in vsebin, ki jih učitelj izbira po lastni presoji, pri čemer upošteva možnosti šole, še zlasti pa
interes konkretne učne skupine (prav tam, str. 59). Učni načrt tako vsebuje številne cilje, ki so
skladni konceptu trajnostnega razvoja. Nekateri cilji so eksplicitno, drugi pa zgolj posredno
povezani s konceptom. Vsekakor je opazno, da so avtorji učnega načrta vključili številna
načela trajnostnega razvoja. Morda so k temu pripomogle tudi Smernice vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja,
ki so bile izdane leto pred izdajo novega učnega načrta.
Prenovljeni učni načrt smo primerjali tudi s prejšnjim učnim načrtom, ki je stopil v veljajo
leta 1998. Skozi analizo obeh učnih načrtov lahko opazimo, da so tematike trajnostnega
razvoja obravnavane v obeh. Tako tudi stari učni načrt (1998) predvideva obravnavo tem
varovanja ozračja, pomena prsti, vpliva človeka na rastlinstvo, varovanje voda in vodnih virov
in vpliv kmetijstva, industrije in drugih gospodarskih panog na pokrajino. Učni načrt
predvideva tudi obravnavo sodobnih geografskih problemov posameznih celin, delov Evrope
in Slovenije. V analizi nas je zanimalo, ali se trajnostni razvoj tudi eksplicitno omenja v učnih
načrtih. V starem učnem načrtu med splošnimi cilji zasledimo cilj: »dijaki se usposabljajo za
prepoznavanje potrebnosti sonaravnega razvoja ter odgovornosti do ohranjanja fizičnih in
bioloških pogojev življenja za prihodnje generacije« (prav tam, str. 3). V starem učnem načrtu
se torej uporablja poimenovanje sonaravni razvoj, medtem ko v novem učnem načrtu
zasledimo pojmovanje trajnostni razvoj. Bistvena razlika med konceptoma je, da želimo z
uporabo besede trajnostnost podčrtati težnjo ohranjanja naravnega kapitala in trajno
zasnovanega gospodarstva in celotne družbe. Beseda sonaravnost pa se veže na udejanjanje
načel varstva okolja in narave, torej zgolj na eno izmed dimenzij trajnostnega razvoja (Plut,
2002b, str. 3). Avtorji prenovljenega učne načrta so se, kot kaže, zavedali, da uporaba besede
sonaravnost ne zadošča več in da jo je potrebno nadomestiti z uporabo besede trajnostnost. Pri
tem je potrebno opozoriti, da so teme v učnem načrtu ostale praktično identične. To poraja
vprašanje, ali je pri prenovljenem učnem načrtu prišlo zgolj do spremembe terminologije ali
gre za njegovo celovitejšo prenovo.
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3.2.2 Analiza kataloga znanja za geografijo za srednje strokovno izobraževanje
V sklopu Gimnazije Jurija Vege Idrija se izvaja tudi program srednjega strokovnega
izobraževanja – strojni tehnik. V sklopu splošno-izobraževalnih predmetov se v drugem
letniku izvaja tudi pouk geografije v skupnem obsegu 68 ur. V predmetniku so tudi nekateri
drugi predmeti, ki vključujejo geografske vsebine in so tesno povezani s konceptom
trajnostnega razvoja. V programu strojni tehnik zasledimo strokovni modul učinkovita raba
energije. V okviru odprtega kurikula pa dijaki poslušajo strokovni modul alternativni viri
energije in sodobni materiali (Predmetnik strojni tehnik, 2016). V magistrskem delu smo
podrobneje analizirali katalog znanja za geografijo (preglednica 4).
Med didaktičnimi priporočili v katalogu znanja za geografijo je zapisano, da naj učitelj pri
obravnavi izhaja predvsem iz interesov dijakov, socialnih partnerjev, šole in strokovnega
aktiva ter svojo letno pripravo oblikuje tako, da bo, če strokovno tako oceni, cilje učnega
načrta uresničeval samo v minimalnem obsegu (Katalog znanja geografija – srednje strokovno
izobraževanje, 2007, str. 10). Učitelj ima torej veliko stopnjo avtonomije pri izbiri
obravnavanih tematik, kar mu daje možnost za obravnavo številnih tem, ki so vezane na
koncept trajnostnega razvoja in niso neposredno omenjene v katalogu znanja. V didaktičnih
priporočilih (prav tam, str. 11) je zapisano, da naj bi učitelj v pouk vključeval številne
aktualne politične, gospodarske, okoljske in druge probleme iz lokalnega okolja. Dijaki tako
pridobijo občutek, da lahko tudi z aktivnim udejstvovanjem na lokalnem nivoju uresničujejo
koncept trajnostnega razvoja.
Katalog znanja vsebuje številne vsebine, ki se nanašajo na trajnostni razvoj. Socialno
dimenzijo bi lahko iskali v spoznavanju Slovenije in njenega položaja v Evropi in Evropski
uniji, kjer dijaki raziskujejo in vrednotijo vlogo Slovencev v svetu. Prav tako spoznavajo
načine povezovanja z drugimi državami, kar jim prikaže tudi različne možnosti za aktivno
sodelovanje na nadnacionalnem nivoju. S spoznavanjem prebivalstvene, kulturne in
gospodarske različnosti lastne države, EU in drugih držav razvijajo spoštovanje, strpnost do
drugih in državljansko zavest. V sklopu gospodarske dimenzije spoznavajo glavne značilnosti
gospodarstva Slovenije in ostalih držav, kjer vrednotijo vzroke zanje in oblikujejo stališča do
neenakosti in drugih problemov sodobnega sveta. Pri okoljski dimenziji pa spoznavajo
številna lokalna in svetovna okoljska vprašanja, razvijajo sposobnost odgovornega ravnanja z
okoljem in se zavedajo skupne odgovornosti za varovanje okolja (prav tam). Velika prednost
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kataloga znanja je, da so vse tri opisane dimenzije medsebojno povezane in s tem omogočajo,
da dijak celostno spozna določene probleme in izzive.
Dodatna prednost kataloga je, da se številni cilji osredotočajo na povezavo med klasičnimi
vsebinami in povezavo teh vsebin na poklic, za katerega se izobražujejo. S tem dijakom
omogočimo, da prepoznajo pomen geografije za svoj bodoči poklic, spoznavajo, da v
poklicno etiko sodi tudi varovanje okolja in ustvarijo povezavo med poklicem in trajnostnim
razvojem (npr. vpliv njihove dejavnosti na okolje ali gospodarstvo). V katalogu znanja je
trajnostni razvoj neposredno omenjen kot sonaravni razvoj, posredno pa je povezan s
številnimi učni cilji.
Zanimivo je primerjati tudi stari katalog znanja s prenovljenim. Učni cilji so v obeh katalogih
znanja skoraj identični. Opazimo lahko, da je bil koncept trajnostnega razvoja kasneje samo
neposredno omenjen in tako dodan obstoječim ciljem. Zgovoren je naslednji primer. V starem
katalogu znanja (Katalog znanja geografija – srednje strokovno izobraževanje, 1998) je
zapisano, da naj dijaki znajo konkretno ravnati in odločati se v prid varovanja okolja. V
prenovljenem učnem načrtu je omenjeni cilj zapisan takole: »Dijaki ravnajo in se odločajo v
prid varovanja okolja in sonaravnega gospodarjenja z naravnimi viri« (Katalog znanja
geografija – srednje strokovno izobraževanje, 2007, str. 5). Podrobnejša analiza obeh
katalogov znanja pokaže, da so bile vsebine, ki se navezujejo na trajnostni razvoj, v enaki
meri že prej vključene v učne cilje. Avtorji prenovljenega učnega načrta so samo zapisali
konkretno navezavo na koncept sonaravnega/trajnostnega razvoja.
3.2.3 Analiza kataloga znanja za družboslovje za srednje poklicno izobraževanje
Gimnazija Jurija Vege Idrija ponuja poleg gimnazijskega programa in programa strojni tehnik
tudi program srednjega poklicnega izobraževanja - mehatronik operater. V sklopu splošnoizobraževalnih predmetov se družboslovje obravnava v prvem in drugem letniku v skupnem
obsegu 132 ur. V predmetniku so še nekateri drugi strokovni moduli, ki so navezujejo na
vsebine trajnostnega razvoja, med njimi je tudi strokovni modul obnovljivi viri energije
(Predmetnik mehatronik operater, 2016). V preglednici 4, ki je predstavljena v začetku
poglavja, pa smo podrobneje analizirali katalog znanja za družboslovje.
Usmerjevalni cilji so zelo podobni in v nekaterih primerih identični ciljem za srednje
strokovno izobraževanje. V sklopu didaktičnih priporočil je zapisano, da učitelj pri izvedbi
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upošteva interese dijakov in poskuša vnašati čim več aktualnih tematik. Cilje poglavja Odnos
do okolja in posledice človekovega poseganja vanj je mogoče uresničevati tudi v okviru
projektnega dela, skupaj z drugimi predmeti (prav tam, 10–11).
Učni načrt upošteva vse tri glavne dimenzije trajnostnega razvoja in njihovo medsebojno
odvisnost. Primerjava s prejšnjim katalogom znanja (2003) pokaže, da se kataloga znanja
bistveno ne razlikujeta. Avtorji novega kataloga znanja (Katalog znanja geografija – srednje
poklicno izobraževanje, 2007, str. 1) so tudi zapisali, da se je v okviru spremljanja pouka
družboslovja izkazalo, da je obstoječi katalog znanja primeren in omogoča praktično,
uporabno in življenjsko osmislitev pouka. Uporabnost kataloga se kaže tudi v tem, da številne
teme povezujejo geografske vsebine in vsebine, ki so vezane na koncept trajnostnega razvoja,
z bodočim poklicem, ki ga bodo dijaki opravljali. V obeh katalogih znanja je trajnostni razvoj
neposredno omenjen, kar pomeni, da so avtorji starega kataloga znanja že upoštevali številne
evropske in mednarodne dokumente o trajnostnem razvoju, saj Smernice še niso bile izdelane.
Didaktična priporočila poudarjajo pomen avtonomije učitelja, saj lahko (ob upoštevanju
drugih vpletenih) samostojno izbira, katerim temam bo pri svojih urah namenil več časa. V tej
avtonomiji se odpira možnost za še večje vključevanje raznolikih tematik s področja
trajnostnega razvoja.
3.2.4 Sklepne ugotovitve analiz nacionalnih dokumentov
Analiza učnih načrtov in katalogov znanja pokaže, da vsebujejo številne vsebine, ki jih lahko
povežemo s konceptom trajnostnega razvoja. Določene vsebine se nanašajo zgolj na
posamezno dimenzijo (bodisi socialno, okoljsko ali ekonomsko), medtem ko številni učni cilji
poudarjajo zapleteno medsebojno povezanost in prepletenost človeka in narave. Socialna
dimenzija se najpogosteje pojavlja v sklopu splošno izobraževalnih oziroma usmerjevalnih
ciljev, kjer se poudarja predvsem iskanje ustreznih argumentov, dejavno državljanstvo,
zmožnost skupnega reševanja problemov, empatija in sprejemanje drugačnosti. Podobne cilje
zasledimo tudi pri temah, ki obravnavajo položaj Slovenije v Evropi in svetu. Okoljska
dimenzija je v gimnazijskem programu vključena pri vsakem vsebinskem sklopu. V prvem
letniku so vsebinski sklopi razdeljeni na posamezne naravno in družbeno geografske
komponente – npr. prst, vodovje, zrak itn. V drugem letniku sledi obravnava okoljskih
problematik posameznih celin. V tretjem letniku se učni načrt osredotoča na aktualno
problematiko določenih delov Evrope. V zadnjem letniku pa so izpostavljeni problemi
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okoljskih degradacij posameznih slovenskih pokrajin/regij. V katalogih znanja za srednje
strokovno in srednje poklicno izobraževanje je okoljska problematika vezana predvsem na
izbrane primere držav in na primere iz lokalnega okolja. Gospodarski vidik je v gimnazijskem
programu zopet precej razdelan. V prvem letniku je razdeljen glede na posamezne
gospodarske dejavnosti (npr. promet, turizem itn.). V drugem letniku obravnavajo
gospodarske značilnosti posameznih celin in izpostavijo vzroke za razlike med njimi. V
tretjem letniku se osredotočajo na razlike v značilnostih gospodarstva med posameznimi deli
Evrope, v zadnjem letniku pa med pokrajinami/regijami Slovenije. V programih srednjega
strokovnega in poklicnega izobraževanja se teme bolj navezujejo na konkretne primere
izbranih držav ali na primer Slovenije, veliko pa je povezav na njihov poklic (npr. kako
njihova dejavnosti vpliva na okolje in gospodarstvo). Vsi proučevani učni dokumenti dajejo
veliko avtonomijo učitelju, kar poudarijo tudi v didaktičnih priporočilih. Teme s področja
trajnostnega razvoja se lahko dodatno vključujejo, če tako oceni učitelj in se pri tem upošteva
tudi interese dijakov in drugih vpletenih. Na splošno menimo, da je v učnih načrtih ustrezno
število vsebin, ki bi jih lahko uvrstili med vsebine za trajnostni razvoj. Zanimivo je, da je bil
velik del teh vsebin vključen v pregledane učne načrte že pred sprejetjem Smernic in
popularizacijo koncepta trajnostnega razvoja. Že kratek pregled starih in prenovljenih učnih
načrtov in katalogov znanja namreč pokaže, da so bile te vsebine že v starih učnih
dokumentih zapisane v učnih ciljih. Novejši dokumenti so v veliki meri te vsebine le
neposredno povezali s konceptom trajnostnega razvoja. V poglavju o vzgoji in izobraževanju
za trajnostni razvoj smo že napisali, da nekateri avtorji opozarjajo, da ni dovolj samo
vključitev te tematike v cilje učnih načrtov, če tega ne spremljajo tudi celostne spremembe na
ravni predmeta in celotne šole (Lukman, 2008). Zanimiv primer je učni načrt za geografijo za
gimnazijski program, kjer v starem učnem načrtu zasledimo izraz sonaravni razvoj, ki
poudarja varovanje okolje, medtem ko avtorji prenovljenega učnega načrta uporabijo izraz
trajnostni razvoj, ki poudarja vse tri dimenzije, ne zgolj okoljsko. Pri tem ostali učni cilji
ostajajo skoraj v celoti enaki.
Na podlagi učnih načrtov in katalogov znanja smo pripravili nekaj predlogov vsebin in
aktivnosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja pri pouku geografije in družboslovja.
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4. PREDLOGI

ZA

VKLJUČEVANJE

VSEBIN

TRAJNOSTNEGA

RAZVOJA V POUK GEOGRAFIJE IN DRUŽBOSLOVJA
V nadaljevanju bomo predstavili predloge za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v pouk
geografije in družboslovja. Vsebine temeljijo predvsem na lokalnih tematikah, ki pa se jih
lahko prilagodi tudi za ostale občine. Določene zamisli se lahko vključi v redni pouk, medtem
ko bi druge aktivnosti potekale v sklopu naravoslovnih ali drugih tematskih dni. Pri izbiri idej
smo upoštevali celostni vidik koncepta, zato se naloge vežejo na vse tri glavne dimenzije.
4.1 SKOK V PRETEKLOST
Idrija je staro mesto, ki je znano predvsem po petstoletnem delovanju rudnika živega srebra.
Dijaki lahko raziskujejo zgodovino svojega kraja tudi z vidika trajnostnosti, tako da
raziskujejo obstoječe stanje in spremembe v svojem okolju skozi čas ter jih nato vrednotijo.
Dijakom naročimo, da na svetovnem spletu ali v domačem arhivu poiščejo stare fotografije
mesta. Učitelj za primerjavo pripravi fotografije, ki prikazujejo današnjo podobo mesta. Pri
pouku zberemo vse fotografije in jih poskušamo primerjati in na njih prepoznati pozitivne in
negativne okoljske spremembe.
Izvedba aktivnosti je smiselna v prvem letniku gimnazije v sklopu tematike trajnostnega
razvoja. V tem poglavju je priporočeno, da »dijaki s pomočjo posnetkov iz zraka, tematskimi
zemljevidi, fotografijami in terenskim delom vrednotijo razvojne procese v izbrani pokrajini
ali domačem okolju« (Učni načrt geografija – gimnazija, 2008, str. 22). Prav tako je to zadnja
tematika prvega letnika, kar omogoča, da dijaki pri analiziranju fotografij uporabijo
predhodno znanje o različnih fizično in družbeno geografskih elementih. V katalogu znanja za
geografijo v srednjem strokovnem programu in v katalogu znanja za družboslovje v srednjem
poklicnem programu zasledimo cilj, kjer naj bi »bil dijak zmožen v domači pokrajini
prepoznati elemente pokrajine in prepletanje le-teh« (Katalog znanja geografija – srednje
strokovno izobraževanje, 2007, str. 6; Katalog znanja družboslovje – srednje poklicno
izobraževanje, 2007, str. 3). V sklopu standardov znanja je v srednjem poklicnem
izobraževanju dodatno zapisano, da »dijak na podlagi primerjanja zgodovinskih virov (npr.
slikovnega gradiva) ugotavlja konkretne spremembe okolja v določenem časovnem razmiku«
(prav tam). Učitelji seveda lahko to aktivnost izvedejo tudi v sklopu drugih tematik. V
nadaljevanju so predstavljeni primeri fotografij in možni vsebinski poudarki.
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Slika 3: Današnja podoba mesta Idrija

Vir: Ključ, 2017.
Na sliki 3 lahko opazimo poselitev na dnu kotline. Z dijaki nato razpravljamo o
fizičnogeografskih značilnostih idrijske kotline. Pri tem omenimo pogosta pojava
temperaturne inverzije in megle. Izpostavimo vpliv teh pojavov na kakovost zraka, pri čemer
poudarimo problem večje onesnaženosti zraka zaradi smoga.
Slika 4: Pogled na topilnico živega srebra

Vir: DEDI, 2017.

47

Na sliki 4 lahko vidimo današnjo podobo mesta z druge perspektive. V ospredju je opazna
topilnica, ki se je uporabljala za topljenje rude. Z dijaki lahko razpravljamo o pomenu rudnika
živega srebra za mesto Idrija. Prav tako z njimi razpravljamo tudi o izzivih, ki jih je pustilo
rudarjenje. V začetku leta 2017 je bila topilnica preurejana v prostor za izobraževalno in
interaktivno razstavo o razvoju žgalništva in živega srebra. Z dijaki govorimo tudi o pomenu
rudarske kulturne dediščine za razvoj turizma. Na sliki lahko prepoznajo tudi objekt podjetja
Kolektor. Z dijaki ugotavljamo, kako se je mesto prestrukturiralo po zaprtju rudnika.
Slika 5: Idrija leta 1903

Vir: Razglednice, 2017.
Na sliki 5 lahko na sredini hriba opazimo petnajst metrov visok topilniški dimnik. Z dijaki
lahko razmišljamo o spremembi kvalitete zraka pred sto leti in danes, kjer izpostavimo
izboljšanje kvalitete zraka zaradi zaprtja rudnika, vendar omenimo tudi poslabšanje kvalitete
zraka zaradi večje gostote poselitve (problem individualnih kurišč), povečanega prometa in
industrije. Na levi strani slike lahko opazimo tudi lesen most čez reko Idrijco, kjer omenimo
spremembe na področju prometne infrastrukture, ovrednotimo pomen prometa za razvoj kraja
in analiziramo današnje cestno omrežje v občini.
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Slika 6: Idrija leta 1919

Vir: Razglednice, 2017.
Na sliki 6 vidimo staro mestno jedro. Z dijaki analiziramo glavne spremembe, ki so se zgodile
v mestu. Razpravljamo lahko o idejah za umirjanju prometa v središču mesta. Preverimo,
kako se mestno jedro počasi zapira za motorizirane oblike prometa in kakšne prednosti (npr.
dvig kakovosti življenja za tamkajšnje prebivalce, zmanjševanje hrupa ...) in slabosti (npr.
pomanjkanje parkirnih mest) to prinaša.
Slika 7: Idrija v začetku 20. stoletja

Vir: Idrijske klavže, 2017.
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Na fotografiji 7 lahko opazimo t.i. grablje v strugi Idrijce. Gre za prepustno pregrado, ki je
služila za prestrezanje plavljenega lesa za potrebe rudnika. Do začetka 20. stoletja za transport
lesa namreč ni bilo ustreznih gozdnih cest in prevoznih sredstev, zato je bil najprimernejši
način plavljenje po naravnih vodnih poteh. Z dijaki lahko razpravljamo, kako so nekoč in
kako danes izkoriščamo moč rek. Prav tako lahko na sliki 8 opazimo veliko obdelanih
površin. Dijaki primerjajo spremembe, ki so se zgodile v zadnjih sto letih (glej sliko 6) na
področju kmetijskih površin. Opazno je, da nekoč travniške površine danes v večji meri
prekriva gozd. Opazna pa je tudi širitev poselitve na obrobje kotline, kar je posledica
pomanjkanja prostora na dnu kotline. Analiza fotografij je seveda odvisna od samih fotografij,
ki jih dijaki prinesejo. Ob tem je pomembno, da v prvem delu prepustimo dijakom, da sami
raziskujejo razlike med fotografijami in iščejo razloge zanje. Nalogo lahko dopolnimo tudi z
izvedbo intervjujev s starejšimi občani (npr. dedki, babicami, sosedi itn.), ki predstavljajo
pomemben vir izkušenj in znanj.
4.2 KRAJINSKI PARK – PRILOŽNOST ALI COKLA RAZVOJA?
V občini Idrija se nahaja tudi zaščiteno območje – Krajinski park Zgornja Idrijca. Z namenom
zaščite naravne in kulturne dediščine tega območja je sprejet poseben varstveni režim. V
območjih naravnih spomenikov (npr. Divje jezero, Bedrova grapa, Kramaršca, Suha Idrijca
…), ki se nahajajo znotraj krajinskega parka, je varstveni režim še ostrejši. Togi režimi
varovanja teh okolij pa velikokrat predstavljajo veliko razvojno oviro in onemogočajo razvoj
območja. Omenjena nasprotja nam dajejo dobro osnovo za izvedbo razprave. Ena skupina
zagovarja stališče, da predstavlja takšno zaščiteno območje veliko razvojno priložnost, saj
pripomore k večji prepoznavnosti območja, ohranjanju lokalne biodiverzitete, omogoča razvoj
trajnostnega turizma, ima pomembno raziskovalno-izobraževalno vlogo (npr. učne poti) in
predstavlja pomembno rekreacijsko območje. Druga skupina pa poskuša poiskati dejstva, ki
izpostavljajo, da krajinski park ovira razvoj območja, obenem pa povzroča številne negativne
posledice na okolje, kot so na primer povečan hrup in onesnaževanje zraka zaradi povečanega
števila turistov. Izpostavijo lahko tudi neskladja v parku, kot so pobiranje vstopnine ob vstopu
v park in hkratno pomanjkanje denarja za obnovo ceste do Idrijskih klavž, ki sodijo med
glavne kulturne znamenitosti območja.
Opisana aktivnost je najbolj primerna za obravnavo v četrtem letniku gimnazije v sklopu
poglavja Pokrajinska in okoljska protislovja v Sloveniji, kjer se obravnava tudi zavarovana
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območja. Izvedemo jo lahko tudi v srednjem strokovnem izobraževanju, kjer v poglavju
Človek in pokrajina zasledimo cilj, »da dijaki ugotavljajo oblike in pomen zavarovanih
območij« (Katalog znanja geografija – srednje strokovno izobraževanje, 2007, str. 6). V
srednjem poklicnem izobraževanju imajo v sklopu predmeta družboslovje poglavje Odnos do
okolja in posledice človekovega poseganja vanj s ciljem, kjer »dijak opiše poljuben primer
lokalnega ogrožanja okolja« (Katalog znanja družboslovje – srednje poklicno izobraževanje,
2007, str. 5).
Slika 8: Krajinski park Zgornja Idrijca

Avtorica: Tina Uršič, 2017.
4.3 KARTIRANJE DIVJIH ODLAGALIŠČ
Z dijaki lahko v sklopu terenskega dela pripravimo zemljevid divjih odlagališč. Uporabimo
lahko že izdelan interaktivni zemljevid, ki je bil načrtovan leta 2010 v sklopu akcije Očistimo
Slovenijo v enem dnevu. Dostopen je na spletni strani Ekologov brez meja (Register divjih
odlagališč, 2017). V občini Idrija je do sedaj registriranih 140 divjih odlagališč, od tega 7
očiščenih. S črno so označena neočiščena odlagališča, z zeleno pa že očiščena (Register divjih
odlagališč, 2017). Dijaki lahko izberejo divja odlagališča iz obstoječega seznama in preverijo,
kakšne spremembe so se zgodile v teh sedmih letih ter posodobijo podatke v registru divjih
odlagališč. Obenem pa lahko dodajo tudi nova divja odlagališča, pri čemer opišejo sam
dostop, oddaljenost od ceste, lego odlagališča, približno prostornino in vrsto odpadkov. Divje
odlagališče tudi fotografirajo. Posodobljen zemljevid omogoča pregled aktualnih divjih
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odlagališč. Dijaki z omejenim projektom pomagajo pri ažuriranju spletne strani in omogočijo
ustrezne podatke, ki so potrebni za očiščenje posameznih odlagališč. Šola lahko v sklopu
čistilnih akcij določi tudi ustrezna divja odlagališča (brez nevarnih snovi, lažje dostopna …),
ki jih z dijaki očistijo.
Aktivnost je lahko izvedena v sklopu obravnave Azije v tretjem letniku gimnazije, kjer
najdemo cilj: »dijaki ugotovijo in analizirajo izbrane okoljsko-prostorske probleme ter
predlagajo mogoče rešitve« (Učni načrt geografija – gimnazija, 2008, str. 22). Pri tem
poglavju se izpostavlja Azijo kot eno najbolj onesnaženih celin. Dijake pa moramo opozoriti,
da okoljski problemi niso zgolj problematika oddaljenih krajev, temveč se s to problematiko
srečujemo tudi pri nas, le da je navadno to onesnaževanje bolj prikrito. Tema je primerna tudi
za obravnavo pri predmetu družboslovje v srednjem poklicnem izobraževanju, kjer morajo
dijaki znati opisati primer poljubnega ogrožanja okolja, kamor zagotovo sodijo tudi divja
odlagališča (Katalog znanja družboslovje – srednje poklicni izobraževanje, 2007, str. 5). V
srednjem strokovnem programu pa imajo v sklopu geografije cilj, »da na konkretnem primeru
ugotavljajo oblike in območja ogrožanja narave« (Katalog znanja geografija – srednje
strokovno izobraževanje, 2007, str. 6).
Slika 9: Register divjih odlagališč

Vir: Register divjih odlagališč, 2017.
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4.4 MERITVE OGLJIČNEGA ODTISA
Ogljični odtis je izraz za ponazoritev ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, za
katere sta odgovorna posameznik ali organizacija. Sestavljen je iz dveh ogljičnih odtisov. Prvi
odtis imenujemo neposredni ali primarni ogljični odtis, kamor sodijo predvsem prevoz,
poraba energentov in porabe električne energije. Drugi odtis je pa posredni ali sekundarni
odtis, ki ga povzročajo rekreacija, finančne storitve, hrana in pijača itn. (Umanotera, 2017).
Na svetovnem spletu so dostopni številni obrazci za izračun lastnega ogljičnega odtisa.
Dijakom lahko naročimo, da doma izvedejo meritve ogljičnega odtisa svoje družine. Precej
enostaven obrazec za izračun odtisa je med drugim na voljo na spletni strani Umanotere
(Izračunaj svoj ogljični odtis, 2017). Obrazec temelji zgolj na primarnem ogljičnem odtisu.
Bolj natančen izračun, ki upoštevati tudi sekundarni ogljični odtis, pa je dostopen na spletni
strani 100 max. Mejna dnevna količina izpustov ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih
plinov znaša 6,8 kilogramov CO2/dan. To količino so avtorji strani pretvorili v sto točk (100
max, 2017). Dijaki naj nekaj tednov zbirajo podatke o svojem ogljičnem odtisu in številu
točk. Vsak dijak se mora zavedati, kakšen je njegov okvirni ogljični odtis, katere njegove
vsakodnevne dejavnosti povzročajo največ toplogrednih plinov in kako lahko kot posameznik
konkretno prispeva k njihovemu zmanjševanju.
Aktivnost se lahko izvede v tretjem letniku gimnazije v sklopu obravnave splošnih značilnosti
Evrope, saj so bile številne evropske države pionirke na področju trajnostnega razvoja. V
učnem načrtu sta zapisana tudi cilja, ki ju lahko povežemo z ogljičnim odtisom: »dijaki
ugotovijo in analizirajo izbrane okoljsko-prostorske probleme ter nakažejo rešitve in razložijo
stopnjo in obseg degradacije geografskega okolja v Evropi« (Učni načrt geografija –
gimnazija, 2008, str. 27). Pri predmetu geografija v srednjem strokovnem izobraževanju
lahko aktivnost vključimo za doseganje ciljev, kjer »se dijaki odločajo v prid varovanja
okolja in sonaravnega gospodarjenja z naravnimi viri, predvidevajo negativne posledice
nepremišljenih človekovih dejanj za okolje in spoznavajo glavne ekološke probleme in razloge
zanje« (Katalog znanja geografija – srednje strokovno izobraževanje, 2007, str. 7). V
srednjem poklicnem izobraževanju bi lahko aktivnost povezali s poglavjem Odnos do okolja
in posledice človekovega poseganja vanj, kjer je opredeljeno, »da dijaki razumejo vzroke
okoljskih problemov in pripravijo predloge za izboljšanje odnosa do okolja v svojem okolju
ter ovrednotijo svoje možnosti, da bi sami in drugi ljudje spremenili svoje navade« (Katalog
znanja družboslovje – srednje poklicno izobraževanje, 2007, str. 5).
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Slika 10: Aplikacija 100 max

Vir: 100 max, 2017.
4.5 VARNOST ŠOLSKIH POTI V IDRIJI
Pomembna tema znotraj trajnostnega razvoja je tudi trajnostna mobilnost. Dijaki so tekom
šolanja že spoznali, kateri načini transporta so bolj in kateri manj obremenjujoči za okolje.
Šole želijo dijake spodbujati k bolj trajnostnim oblikam mobilnosti, med katerimi v sam vrh
sodita hoja in vožnja s kolesom. Obenem pa se moramo zavedati, da pešci in kolesarji sodijo
med najbolj ogrožene v prometu. Zaradi omenjenega dejstva je potrebno poskrbeti, da šole ne
ostanejo samo na ravni promocije zdravih in okolju prijaznih oblik mobilnosti, ampak si
prizadevajo za čim boljšo urejenost pločnikov in kolesarskih poti. Pri tem pa imajo
pomembno vlogo tudi sami dijaki, ki se morajo zavedati, kateri odseki na njihovi šolski poti
so najbolj nevarni in morajo biti nanje še posebej pozorni. Dijaki naj podrobno opišejo svojo
pot v šolo in predstavijo ter po možnosti fotografirajo najnevarnejše odseke. V šoli naj
pripravijo skupen zemljevid mest z najnevarnejšimi odseki. Izdela naj se tudi poročilo o
varnosti šolskih poti, ki ga lahko posredujejo na občinsko upravo.
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Aktivnost je v gimnazijskem programu priporočljivo izvesti v prvem letniku v sklopu
obravnave tematike prometa. V srednjem strokovnem izobraževanju se opisana aktivnost
povezuje s cilji, ki so predstavljeni v poglavju Slovenija v Evropi in v svetu, kjer se med
drugih poudarja tudi prometna lega države. V poglavju Človek in pokrajina pa zasledimo cilj,
kjer »dijaki izdelajo preprost zemljevid oziroma dostop do šole« (Katalog znanja geografija –
srednje strokovno izobraževanje, 2007, str. 7). Podoben cilj je naveden tudi v okviru predmeta
družboslovje v srednjem poklicnem izobraževanju, kjer »dijak nariše skico dostopa do svoje
šole oziroma delavnice na zemljevid« (Katalog znanja družboslovje – srednje poklicno
izobraževanje, 2007, str. 3).
Slika 11: Prikaz neurejene šolske poti (ozka pot, brez pločnika ali kolesarske steze) v
neposredni bližini šole

Avtorica: Tina Uršič, 2017.
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III.

EMPIRIČNI DEL

5. RAZISKOVALNI PROBLEM
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Koncept trajnostnega razvoja je izredno širok koncept brez enotne definicije. Kljub temu se v
zadnjem desetletju ideja trajnostnega razvoja širi tudi v šolski prostor. Izdelane so številne
strategije za vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v formalno izobraževanje (Smernice
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega
izobraževanja 2016), vendar v obstoječi literaturi ne moremo zaslediti celostnih analiz
vključevanja tega koncepta v delo posameznih šol. V magistrskem delu bomo zato na primeru
Gimnazije Jurija Vege Idrija poskušali ugotoviti, v kolikšni meri se koncept trajnostnega
razvoja vključuje v pouk in kako je vpet v celotno delovanje konkretne šole. V prvem delu
analiziramo dokumente obravnavane šole, kjer poskušamo ugotoviti, v kolikšni meri je
koncept trajnostnega razvoja vključen v šolske dokumente. V nadaljevanju poskušamo
ugotoviti, v kolikšni meri strokovni delavci na šoli vključujejo ideje koncepta trajnostnega
razvoja v svoje vzgojno-izobraževalno delo.
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalna vprašanja so zaradi večje preglednosti in lažje kasnejše analize razdeljena v tri
večje sklope.
1) Vključenost tem trajnostnega razvoja v šolskih dokumentih
 Ali lahko v šolskih dokumentih zasledimo vsebine, ki so povezane s konceptom
trajnostnega razvoja? Katere so te vsebine?
2) Vključevanje tem trajnostnega razvoja pri pouku geografije
 Kako učiteljici geografije definirata pojem trajnostni razvoj? Ali njuna definicija
zajema vse tri glavne dimenzije (okolje, družba, gospodarstvo) trajnostnega razvoja?
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 Kakšno vlogo ima po njunem mnenju predmet geografija/družboslovje pri
vključevanju idej trajnostnega razvoja?
 Ali učiteljici menita, da je v učnem načrtu dovolj ciljev, ki so vezani na koncept
trajnostnega razvoja?
 Ali učiteljici geografije in družboslovja vključujeta cilje, ki se navezujejo na trajnostni
razvoj, le v takšnem obsegu, kot je predpisano v učnem načrtu ali v pouk vključita
tudi druge vsebine, vezane na trajnostni razvoj? Pri katerih konkretnih vsebinah
realizirajo te cilje?
 Ali učiteljici geografije in družboslovja pri obravnavi lokalne okoljske problematike
vključujeta cilje opisanega koncepta? Pri katerih konkretnih vsebinah jih vključujeta?
 Ali učiteljici geografije in družboslovja pri obravnavi aktualnih okoljskih problemov
vključujeta cilje koncepta trajnostnega razvoja? Pri katerih konkretnih vsebinah jih
vključujeta?
 Katera izmed treh dimenzij trajnostnega razvoja (okolje, družba, gospodarstvo) se pri
geografiji in družboslovju po njunem mnenju najbolj poudarja?
 Ali učiteljici geografije in družboslovja menita, da spodbujata dijake k vključevanju
trajnostnega razvoja v svoje vsakdanje življenje? Na kakšen način?
 Ali učiteljici menita, da dijake navajata tudi na kritičen pogled na trajnostni razvoj?
Ali z učenci problematizirata določene izzive, ki so vezani na trajnostni razvoj?
 Ali se učiteljici pri vključevanju koncepta trajnostnega razvoja v pouk srečujeta s
kakšnimi težavami? Katerimi?
 Ali sta se učiteljici udeležili strokovnih izobraževanj na temo vključevanja koncepta
trajnostnega razvoja? Ali sta se izobraževali s pomočjo strokovne literature? Ali
menita, da je na voljo dovolj didaktičnih gradiv na izbrano tematiko? Ali mentorici
poznata Smernice za vključevanje trajnostnega razvoja v izobraževanje?
 Ali učiteljici sodelujeta v kakšnem šolskem/regijskem/nacionalnem ali mednarodnem
projektu, ki bi ga lahko vezali na koncept trajnostnega razvoja? Ali na tem področju
sodelujeta z lokalnimi društvi, občino, podjetji …?
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3) Vključevanje tem trajnostnega razvoja pri drugih predmetih in na ravni celotne
šole
 Kako strokovni delavci, vključeni v raziskavo, opredeljujejo pojem trajnostni razvoj?
Ali njihova definicija zajema vse tri glavne dimenzije (okolje, družba, gospodarstvo)
trajnostnega razvoja?
 Kakšno vlogo ima po mnenju izbranih strokovnih delavcev njihov predmet oziroma
šola pri vključevanju idej trajnostnega razvoja?
 Ali strokovni delavci pri svojem delu vključujejo koncept trajnostnega razvoja
namensko ali nenamensko? Pri katerih dejavnostih ga vključujejo?
 Katera izmed treh dimenzij trajnostnega razvoja se po mnenju strokovnih delavcev pri
njihovem pouku/na šoli najbolj poudarja?
 Ali strokovni delavci menijo, da spodbujajo dijake k vključevanju trajnostnega razvoja
v svoje vsakdanje življenje? Na kakšen način?
 Ali strokovni delavci menijo, da dijake navajajo tudi na kritičen pogled na trajnostni
razvoj? Ali z učenci problematizirajo določene izzive, ki so vezani na trajnostni
razvoj?
 Ali se strokovni delavci pri vključevanju koncepta trajnostnega razvoja v pouk
srečujejo s kakšnimi težavami? Katerimi?
 Ali so se strokovni delavci udeležili strokovnih izobraževanj na temo vključevanja
koncepta trajnostnega razvoja? Ali so se izobraževali s pomočjo strokovne literature?
Ali menijo, da je na voljo dovolj didaktičnih gradiv na izbrano tematiko?
 Ali strokovni delavci sodelujejo v kakšnem šolskem/regijskem/nacionalnem ali
mednarodnem projektu, ki bi ga lahko vezali na koncept trajnostnega razvoja? Ali na
tem področju sodelujejo z lokalnimi društvi, občino, podjetji …?
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6. METODOLOGIJA
6.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in eksplanativno študijo primera. Sagadin (2004)
deskriptivno študijo primera uvršča med oblike deskriptivne metode empiričnega
pedagoškega raziskovanja, eksplanativno študijo primera pa med oblike kavzalno
neeksperimentalne metode. Pri deskriptivni metodi gre za opisovanje pedagoških pojavov,
medtem ko poskušamo pri kavzalno neeksperimentalni metodi ugotoviti vzroke in posledice
teh pojavov (Sagadin, 1993, str. 12).
Za študijo primera je značilno, da konkreten primer podrobno ter sistematično analiziramo.
Natančneje lahko predstavimo in analiziramo osebo, skupino, institucijo ali njen del, program
ali dogodek. Od namena študije je odvisno, katere podatke (kvantitativne ali kvalitativne)
bomo zbirali ter kako jih bomo obdelali in poročali o izsledkih raziskave (Sagadin, 1991). Za
študijo primera Gimnazije Jurija Vege Idrija smo se odločili zato, ker glede na poznavanje
šole menimo, da daje velik poudarek temam, ki so vezane na trajnostni razvoj (npr. izbira
modulov znotraj odprtega kurikula v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kot so
učinkovita raba energije, alternativni viri energije in sodobni materiali in obnovljivi viri
energije). Prav tako šola izvaja številne projekte, ki bi jih lahko uvrstili v ta koncept (npr.
Ekošola, sodelovanje šole z lokalnimi podjetji, mednarodni projekti na področju ekologije
…).
6.2 PROUČEVANE ENOTE

6.2.1 Opis Gimnazije Jurija Vege Idrija

Raziskavo o vključevanju koncepta trajnostnega razvoja smo izvedli na Gimnaziji Jurija Vege
Idrija, ki je bila ustanovljena leta 1901. Gimnazija je naslednica prve slovenske realke, kjer je
pouk prvič potekal pretežno v slovenskem (in ne več nemškem) učnem jeziku. Dijake so
poučevali najboljši učitelji, mnogi doktorji znanosti, ki so po ustanovitvi ljubljanske univerze
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postali univerzitetni profesorji. Prvič so učenci prestopili šolski prag v šolskem letu 1901/02,
poslopje pa je bilo do konca dograjeno leta 1903 (Nagovor …, 2016).
Slika 12: Poslopje realke

Avtorica: Tina Uršič, 2017.
Poleg gimnazijskega programa zaradi potreb idrijskega gospodarstva v okviru šole izvajajo
tudi program srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik in program srednjega
poklicnega izobraževanja mehatronik operater. Šolo v šolskem letu 2016/2017 obiskuje 346
dijakov, od tega jih 221 obiskuje program gimnazija, 88 program strojni tehnik in 37 dijakov
program mehatronik operater. Dijaki v večji meri prihajajo iz OŠ Idrija, OŠ Sp. Idrija, OŠ
Črni Vrh, OŠ Cerkno, OŠ Žiri, OŠ Rovte, OŠ Tabor in OŠ Osmih talcev iz Logatca,
posamezni dijaki pa tudi iz OŠ Most na Soči in OŠ Ivana Cankarja in OŠ Martina Slomška z
Vrhnike. Na šoli je zaposlenih 37 učiteljev. Med njimi delno poučujejo tudi šolski
knjižničarki in svetovalna delavka. Zaposlena je tudi laborantka. Nekateri profesorji so
zaposleni tudi na drugih osnovnih in srednjih šolah (Letni delovni načrt, 2016, str. 8–11).
Pouk je organiziran dopoldne med 7.50 in 14. uro, medtem ko zgolj nekateri izbirni predmeti
v četrtem letniku in interesne dejavnosti potekajo popoldne. Pouk je tako v celoti
enoizmenski. Urnik je prilagojen voznim redom avtobusov iz okoliških manjših krajev. Iz
Žirov in Rovt nad Logatcem vozi poseben šolski avtobus. Na šoli ni organiziranega
podaljšanega bivanja (prav tam).
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Stavba gimnazije leži izven centra mesta v mirnem okolju. S popolno prenovo šolske stavbe
in izgradnjo nove telovadnice leta 2008 so postali pogoji dela bistveno boljši. V vseh
učilnicah in laboratorijih je na voljo sodobna računalniška oprema. Knjižnica je bogato
založena s strokovno literaturo in ima svoj fond učbenikov. V sklopu knjižnice je urejena tudi
čitalnica, ki je dijakom na voljo vse dopoldne (Knjižnica, 2016).
Dijaki se vključujejo tudi v številne interesne dejavnosti, kjer se ukvarjajo z znanstvenoraziskovalnim delom, športnimi in kulturnimi aktivnostmi. Za dijake prvih letnikov je
predviden spomladanski teden športa v Dolenjskih Toplicah, za dijake drugih letnikov zimski
teden športa v Forniju di Sopra in za dijake tretjih letnikov poletni teden športa v Nerezinah.
Na voljo so jim tudi številne ekskurzije ter narodne in mednarodne izmenjave. Program
dopolnjujejo še raznolike kulturne dejavnosti in prireditve, tekmovanja iz različnih predmetov
in področij in raziskovalna dejavnost (Letni delovni načrt, 2016, str. 24).
Izrednega pomena je tudi povezovanje z lokalno skupnostjo in okoljem. Šola pogosto sodeluje
z občino Idrija, Osnovno šolo Idrija in Vrtcem Idrija, Centrom za idrijsko dediščino, Mestnim
muzejem, Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, Geoparkom in Čipkarsko šolo. Gimnazija se v
veliki meri povezuje z lokalnimi industrijskimi obrati, ki so nasledili rudnik živega srebra.
Bližnja podjetja omogočajo dijakom izvajanje strokovne prakse, jih štipendirajo in šoli
omogočajo nakup učnih pripomočkov ter predstavljajo pomembne sponzorje na šolskih
prireditvah (npr. maturantski ples itn.). Šola skupaj s podjetji iz lokalnega okolja organizira
izobraževanje v delovnem procesu, kar je pomembno predvsem za dijake v srednjem
poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Gimnazijci v prvih treh letih v
Kolektorjevih in Hidrijinih laboratorijih vsako leto opravijo obvezno laboratorijsko vajo iz
fizike, dijaki četrtih letnikov pa si ogledajo njihovo proizvodnjo, razvojne dejavnosti in se
seznanijo z možnostmi zaposlovanja. Podjetja s svojimi donacijami v veliki meri omogočajo
finančno izvedbo večine nadstandardnih dejavnosti šole (prav tam, str. 31).
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6.2.2 Opis proučevanih enot
Z namenom, da bi pridobili obvladljivo število podatkov, smo med vsemi strokovnimi delavci
izbrali ravnateljico šole, saj menimo, da vodstvo pomembno vpliva na izvedbo aktivnosti na
ravni celotne šole. Poleg tega smo izvedli samostojni intervju z učiteljico strokovno
teoretičnih predmetov, ki na šoli izvaja največ projektov, ki se navezujejo na koncept
trajnostnega razvoja. Opravili smo tudi intervjuje z učiteljicama geografije in družboslovja,
saj nas je kot bodoče učitelje geografije zanimalo, kako učitelji vključujejo koncept
trajnostnega razvoja v sam pouk. Splošni pregled na ravni šole pa smo izvedli s pomočjo
fokusne skupine učiteljev, ki smo jih izbrali iz različnih strokovnih aktivov. V fokusno
skupino smo tako izbrali učiteljico angleščine, učiteljico sociologije, učiteljico biologije,
učiteljico fizike, učiteljico kemije in učitelja strokovnih predmetov.
Preglednica 5: Opis proučevanih enot
ŠIFRA

DELOVNO MESTO

INTERVJUVANCA

ŠTEVILO LET
DELOVNE DOBE

G1

Učiteljica geografije

22

G2

Učiteljica geografije

25

R

Ravnateljica

ST1

Učiteljica strokovno

27 (od tega 9 v

teoretičnih predmetov

šolstvu)

F

Učiteljica fizike

21

B

Učiteljica biologije in

37

naravoslovja
ST2

Učitelj strokovno

13

teoretičnih predmetov
K

Učiteljica kemije

27

S

Učiteljica sociologije in

15

zgodovine
A

Učiteljica angleščine
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6.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
V magistrskem delu smo uporabili različne postopke zbiranja podatkov z željo, da bi pridobili
čim bolj realne in uporabne podatke ter da bi rezultati raziskave in na njih temelječe
interpretacije izražale dejansko stanje te šole.
Podatke za potrebe raziskave smo pridobili s pomočjo:
 analize šolske dokumentacije,
 polstrukturiranega intervjuja z učiteljicama geografije,
 polstrukturiranega intervjuja z učiteljico strokovnih predmetov,
 polstrukturiranega intervjuja z ravnateljico šole,
 fokusno skupino učiteljev na šoli.
Na šoli smo se najprej sestali z ravnateljico šole in ji predstavili koncept magistrskega dela. Z
ustno prošnjo smo pridobili njeno dovoljenje za izvedbo empiričnega dela naloge. Za izvedbo
analize šolskih dokumentov v prvem delu empiričnega dela smo uporabili dokumente šole, ki
so javno objavljeni na spletni strani gimnazije. Pred analiziranjem šolskih dokumentov smo
določili kriterije, po katerih smo opravili analizo. Kriteriji so bili identični kriterijem v analizi
nacionalnih šolskih dokumentov. Zanimalo nas je torej, ali lahko v šolskih dokumentih
zasledimo teme in vsebine, ki so skladne konceptu trajnostnega razvoja. Ali je povezava teh
tem s konceptom trajnostnega razvoja eksplicitno izražena ali zgolj implicitno? Na katero od
treh glavnih dimenzij (družbeno, gospodarsko, okoljsko) se nanašajo?
Ravnateljica šole je privolila tudi v izvedbo polstrukturiranega intervjuja. Preko elektronske
pošte smo se dogovorili za intervjuje še z učiteljicama geografije in učiteljico strokovnih
predmetov v poklicnem in strokovnem programu. Za polstrukturiran intervju smo se odločili,
zato, ker gre za prožno tehniko zbiranja podatkov, kjer so glavna vprašanja, ki jih postavi
spraševalec vsakemu spraševancu, vnaprej zgolj okvirno določena. Polstrukturirani intervjuji
tako dopuščajo določeno svobodo in prožnost pri oblikovanju vprašanj in odgovorov. Po
drugi strani pa imajo jasno strukturo, ki omogoča standardizacijo in evalvacijo rezultatov. Z
učiteljicama geografije smo opravili enoten polstrukturiran intervju (vprašanja v prilogi A),
medtem ko smo z ravnateljico in učiteljico strokovno teoretičnih predmetov opravili posebej
nekoliko prilagojen polstrukturiran intervju (vprašanja v prilogi B). Polstrukturiran intervju za
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učiteljici geografije sestavlja 12 vprašanj odprtega tipa, polstrukturiran intervju z učiteljico
strokovno teoretičnih predmetov in ravnateljico šole pa 9 vprašanj s podvprašanji, ki navadno
sprašujejo po utemeljitvi odgovora. Vprašanja so bila vnaprej pripravljena s pomočjo
strokovne literature in so bila oblikovana skladno z namenom raziskave.
Po elektronski pošti smo pridobili tudi soglasja za fokusno skupino z izbranimi učitelji. Pri
fokusni skupini je sodelovalo šest učiteljev, ki smo jih izbrali glede na stroko, ki jo poučujejo.
Za to vrsto zbiranja podatkov smo se odločili, saj lahko s to tehniko pridobimo podatke od
večjega števila ljudi hitreje, kot če bi izvajali poglobljene intervjuje, vendar pa se zavedamo,
da s tem lahko izgubimo določene podatke. Prav tako fokusne skupine omogočajo, da
reagirajo in nadgrajujejo ideje ostalih sogovornikov. Vsekakor pa to prinaša tudi možno
težavo, če posameznik prevzame ideje skupine in ne izrazi svojega resničnega mnenja.
Pripravili smo 9 vprašanj odprtega tipa.
Ko so vsi podali soglasje za sodelovanje v raziskavi, smo lahko začeli zbirati podatke. Z
ravnateljico smo se dogovorili za ustrezen termin za izvedbo intervjujev in fokusne skupine.
Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu februarju 2017. Polstrukturirani intervjuji so v
povprečju trajali od 30 do 40 minut. Izvedba fokusne skupine je trajala približno 1,5 ure.
Posebnih motenj med intervjuji in fokusno skupino, ki bi vplivale na verodostojnost
podatkov, ni bilo.
6.4 ANALIZA PODATKOV
S pomočjo diktafona smo posneli polstrukturirane intervjuje z učiteljicami in ravnateljico ter
naredili transkripcije intervjujev. Odpravili smo slovnične napake in nepotrebna mašila ter
odgovore oblikovali tako, da bralcu omogočajo tekoče branje. Intervjuje smo nato razčlenili
na sestavne dele in na ta način dobili enote kodiranja. Z odprtim kodiranjem smo iz enot
besedila, ki smo jih pridobili v postopku razčlenitve, oblikovali pojme oziroma kode. Pri tem
smo izločili stavke, ki za našo analizo niso pomembni. V nadaljevanju kvalitativne analize
podatkov smo posamezne kode primerjali med seboj in sorodne kode združili v kategorije.
Ugotovitve iz intervjujev in fokusne skupine smo primerjali z ugotovitvami, ki smo jih
pridobili z analizo šolskih dokumentov in teoretičnimi osnovami, ki so bile predstavljene v
teoretičnem uvodu. V nadaljevanju predstavljamo rezultate in interpretacijo teh za vsako
raziskovalno vprašanje.
64

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
7.1 VKLJUČENOST

TEM

TRAJNOSTNEGA

RAZVOJA

V

ŠOLSKIH

DOKUMENTIH
Raziskovalno vprašanje 1: Ali lahko v šolskih dokumentih zasledimo vsebine, ki so
povezane s konceptom trajnostnega razvoja? Katere so te vsebine?
V tem poglavju smo analizirali šolske dokumente z različnih dimenzij trajnostnega razvoja.
Za večjo preglednost smo projekte in aktivnosti dijakov, ki so zapisani v šolskih dokumentih,
najprej razvrstili v preglednico (preglednica 6), v naslednjih podpoglavjih pa smo posamezne
projekte tudi podrobneje razložili.
Preglednica 6: Analiza Poročila o izvajanju letnega delovnega načrta 2015/2016 in Letnega
delovnega načrta 2016/2017
Poročilo o izvajanju letnega
delovnega načrta GJV Idrija, 2016

Okoljska
dimenzija

(Poročilo o izvajanju letnega
delovnega načrta GJV Idrija, 2016,
str. 2-25)
 Eko dan
 ogled E-transformerja
 projekt Zmanjševanje odpadkov
 projekt Ekošola
 akcije zbiranja (nevarnih)
odpadkov
 dve čistilni akciji



Socialna
dimenzija



skrb za zdrav in športni način
življenja: Tedni športa, športna
tekmovanja, športne dejavnosti
delo z nadarjenimi: sodelovanje z
zunanjimi partnerji –
raziskovalno počitniško delo v
Koncernu Kolektor
projekt Tutorstvo

Letni delovni načrt
(Letni delovni načrt – šolsko leto
2016/2017, 2016, str. 5-32)
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Eko dan
čistilna akcija
predavanje Kam sodi moj odpadek?
projekt Ekošola
projekt InTIMe21
projekt Pozor(!)ni za okolje
projekt AirNET
akcije zbiranja (nevarnih) odpadkov
razvojni cilj šole: krepitev
pripadnosti dijakov šoli
skrb za zdravo prehranjevanje:
nudenje toplih obrokov, pogovori v
sklopu razrednih ur, vključevanje
tematike zdrave prehrane v vse
predmete
skrb za zdrav in športni način
življenja: Tedni športa, športna
tekmovanja, športne dejavnosti,
predavanje o prehrani in gibanju za
tretji letnik
predavanje Prava cena - tematika
socialne pravičnosti
sodelovanje z Zdravstvenim domom
v projektu »Dan zdravja«

sodelovanje z Goriško lokalno
energetsko agencijo iz Nove Gorice
(GOLEA)
Gospodarska
 projekt mladih raziskovalcev
dimenzija
naravoslovcev YRoNS
 sodelovanje na razpisu Navdih
 projekt Altermed
Vir podatkov: Poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta GJV Idrija, 2016, str. 2-25; Letni






projekt Mladi v svetu energije
projekt Altermed
sodelovanje na razpisu Navdih
natečaj Energy Globe Award
kulturni maraton – vožnja z
električnim vozilom



delovni načrt – šolsko leto 2016/2017, 2016, str. 5–32.

7.1.1 Analiza Poročila o izvajanju letnega delovnega načrta 2015/2016
Šola vsako leto izda Poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto.
Skozi analizo poročila ugotovimo, da je šola v šolskem letu 2015/2016 izvajala številne
dejavnosti, ki so povezane s konceptom trajnostnega razvoja. Pri nekaterih dejavnostih gre za
večletne projekte, pri katerih nadaljujejo z izvajanjem. Eden takšnih projektov je Ekošola,
znotraj katerega so izvedli številne aktivnosti. Tako so izvedli projekt Mladi v svetu energije,
katerega namen je povečanje energetske ozaveščenosti med dijaki ter zanimanja mentorjev za
energetske teme. Dijaki so v okviru projekta spoznali didaktični pripomoček - hiško
obnovljivih virov energije. Hiša je sestavljena iz seta učil, ki so zložljivi modeli posameznih
vrst pridobivanja obnovljive energije, za šolo pa jo je pripravila Goriška lokalna energetska
agencija. V sodelovanju s krajevno skupnostjo, Komunalo, Vrtcem Idrija in osnovnimi šolami
v Idriji, Spodnji Idriji in Črnem Vrhu nad Idrijo so izvedli Eko dan. Tema dneva je bila
odpadna embalaža. Dijaki so izdelali tudi zgibanko eko dneva, ki se je delila po
gospodinjstvih. V sklopu omenjenega dneva je bil na šoli možen ogled E-transformerja, kjer
so si dijaki ogledali proces zbiranja in ravnanja z E-odpadki in odpadnimi baterijami. Etransformer je poseben multimedijski tovornjak, ki se v celoti napaja z lastno elektriko,
proizvedeno v sončnih celicah na strehi vozila. V vozilu se nahaja razstava sestavnih delov
malih in velikih gospodinjskih aparatov, mobilnih telefonov, televizorjev in raznovrstne
elektronske opreme. Vozilo je namenjeno ozaveščanju učencev in dijakov o okoljski
problematiki (Poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta GJV Idrija, 2016, str. 4).
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Slika 13: Vozilo E-transformer

Vir: Eko dan, 2016.
V sklopu Ekošole je potekal projekt Zmanjševanje odpadkov, kjer so dijakom ponovno
predstavili pomen ločenega zbiranja odpadkov. Izpeljali so tudi projekt Altermed, v sklopu
katerega so obiskali eko kmetijo in predstavili pot pridobitve certifikata. Dijakom so
predstavili zdravo prehrano, eko prehrano in prehrano športnikov. V laboratoriju so dijaki v
sklopu omenjenega projekta izdelali naravno kopalno sol. Na šoli so izvedli tudi anketo, na
podlagi katere so ugotovili, da se 45 % dijakov zaveda pomena zdrave prehrane, vendar samo
10 % dijakov doma uživa ekološko pridelano hrano. Poleg omenjenih aktivnosti so potekale
številne akcije zbiranja odpadkov – zbiranje elektronske embalaže, odpadnih baterij, odpadnih
kartuš in tonerjev, odpadnih sijalk in plastičnih zamaškov. Slednje so zbirali za občanko, ki je
potrebovala nakup nožne proteze. V aprilu sta bili izvedeni dve čistilni akciji. Prva je bila
namenjena čiščenju šolske okolice, druga pa je potekala v sodelovanju s taborniki in
Mladinskim centrom Idrija in je bila namenjena čiščenju celotnega mesta Idrija (prav tam, str.
4).
V lanskem letu so v sodelovanju s korporacijo Hidria in skupino BMW izvedli razpis
Navdih, kjer so z dijaki prvih dveh letnikov izpeljali delavnice ustvarjalnega mišljenja. Dijake
in učence zaključnih razredov osnovnih šol Idrijsko–cerkljanske regije so v sklopu projekta
povabili k inovativnim rešitvam zelene mobilnosti v prihodnosti. K sodelovanju so povabili
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tudi otroke iz Vrtca Idrija (prav tam, str. 3). Dijaki programov mehatronik operater in strojni
tehnik so se udeležili natečaja Energy Globe Award in dobili prvo nagrado. Gre za prestižno
energetsko-okoljsko nagrado v okviru Združenih narodov in Programa za okolje. V natečaju
so dijaki obravnavane gimnazije izdelali projekt »By biclycle in the neighborhood«, ki je bil
izmed 1500 projektov iz 177 držav izbran kot najboljši nacionalni projekt. Dijaki programa
poklicne šole so pod mentorstvom Tanje Pirih v sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija
predstavili projekt, katerega cilj je, da se v mestu Idrija uvede možnost izposoje koles.
Izračunali so tudi zmanjševanje stroškov in izpustov CO2 v primeru, da bi bil omenjeni
projekt realiziran (prav tam, str. 5). Okoljske teme so bile vključene tudi v projekt Kulturni
maraton, kjer so med drugim predstavili in omogočili dijakom in zunanjim obiskovalcem
poskusno vožnjo z električnim avtomobilom (prav tam, str. 7).
Določene projekte bi lahko uvrstili v socialno dimenzijo trajnostnega razvoja. Eden takšnih je
projekt Tutorstvo, kjer nadarjeni dijaki višjih letnikov nudijo učno pomoč iz različnih
predmetnih področij dijakom nižjih letnikov (prav tam, str. 3). Projekt nudi veliko podporo
dijakom, ki potrebujejo dodatne spodbude pri učenju, poleg tega lahko izhajajo iz šibkejših
družin ali pa iz drugačnega kulturnega okolja. Projekt je tako pomemben zaradi medvrstniške
pomoči, ki je osnova za uspešno uveljavljanje koncepta trajnostnega razvoja.
7.1.2 Analiza Letnega delovnega načrta 2016/2017
V letnem delovnem načrtu šole so v začetku zapisani razvojni cilji šole, med katerimi
zasledimo tudi cilj krepitve pripadnosti dijakov šoli, kar naj bi šola dosegla z motiviranjem in
aktivnim vključevanjem dijakov in staršev v izvedbo njihovih pobud za izboljšanje življenja
na šoli (Letni delovni načrt – šolsko leto 2016/2017, 2016, str. 5). Gre za uveljavljanje
neposredne demokracije in za motiviranje dijakov za aktivno delovanje v svojem okolju.
Takšne oblike sodelovanja pa predstavljajo dobro osnovo za kasnejše aktivno sodelovanje na
lokalnem, državnem in celo globalnem področju. Aktivno udejstvovanje je pomemben vidik
trajnostnega razvoja. Učitelji in drugi strokovni delavci spodbujajo dijake k aktivni udeležbi
na številnih okoljsko naravnanih dogodkih, med drugim tudi na vsakoletni čistilni akciji, ki
navadno poteka v okviru Eko dneva v aprilu (prav tam, str. 13).
V letnem delovnem načrtu opazimo tudi teme, ki se navezujejo na socialno dimenzijo. Šola
poskuša spodbujati skrb za zdravje, odgovornost do sebe in drugih ter pridobivanje socialnih
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in državljanskih kompetenc na različnih področjih. Prvo področje je šolska prehrana, kjer
nudijo pestro izbiro toplih obrokov. V sklopu razrednih ur se razredniki vsaj dvakrat letno z
dijaki pogovarjajo o načinu njihovega prehranjevanja in nevarnostih, ki jih povzroča nezdravo
prehranjevanje. Prav tako naj bi učitelji v svoje predmetne vsebine vključili teme, ki se
nanašajo na zdravo prehrano (prav tam, str. 23–24). Šola dodatno skrbi za zdrav in športni
način življenja preko Tednov športa, kjer se dijaki spoznajo s številnimi športnimi
aktivnostmi. Tedni športa pa niso pomembni zgolj zaradi rekreacijske funkcije, ampak je pri
njih pomemben tudi socializacijski vidik, saj se dijaki v tem obdobju družijo in krepijo
socialne kompetence. Poleg tega šola organizira številna športna tekmovanja in športne
dejavnosti, ki se jih lahko dijaki udeležijo prostovoljno (prav tam, str. 24). Za dijake tretjih
letnikov je poleg tega organizirano predavanje o prehrani in gibanju (prav tam, str. 28). Šola
je organizirala tudi delavnice »Prava cena«, ki so potekale na temo socialne pravičnosti v
obliki medpredmetne povezave. Prvi del delavnic je predstavljal ogled filma Prava cena (ang.
The True Cost), ki govori o tekstilni industriji in njenih posledicah za okolje in družbo.
Ogledu filma je sledil pogovor na tematiko filma. Šola je sodelovala tudi v projektu »Dan
zdravja«, ki ga izvaja Zdravstveni dom Idrija in je namenjen promociji zdravja. Izvajajo se
številne delavnice za otroke, na ogled so razstave del otrok, učencev in dijakov na temo
zdravja, izvajajo se brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi,
omogočen je tudi prikaz intervencij ob različnih poškodbah in bogat kulturni program (prav
tam, str. 32).
Na koncept trajnostnega razvoja se vežejo tudi številni projekti, interesne dejavnosti in
predavanja. Med drugimi Eko dan, ki ga pripravlja in organizira Krajevna skupnost Idrija
mesto, čistilna akcija in predavanje Kam sodi moj odpadek? v sodelovanju s Komunalo Idrija
(prav tam, str. 28). Skupaj z OŠ Idrija in Vrtcem Idrija nadaljujejo projekt Ekošola (prav tam,
str. 32). Gre za aktivnosti šole, ki v prvi vrsti poudarjajo potrebo po zmanjševanju odpadkov
in pravilnemu ločevanju ter reciklaži nastalih odpadkov. Dijaki tako pridobijo strokovno
znanje s tega področja in obenem pridobljeno znanje udejanjajo tudi v praksi – npr. z
ločevanjem odpadkov, z zbiranjem starih baterij, mobitelov in drugih nevarnih odpadkov,
starega papirja in starih kartuš. Šola poleg tega tesno sodeluje z Goriško lokalno energetsko
agencijo iz Nove Gorice (GOLEA) (prav tam, str. 30). Dijaki aktivno sodelujejo tudi v
projektu Altermed, kjer spoznavajo novosti na področju zdrave prehrane, naravne kozmetike,
zdravega bivanja in duhovnosti (prav tam, str. 31).
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Šola sodeluje v številnih mednarodnih projektih. Primer takšnih projektov sta InTIMe21 in
AirNET v okviru evropskih sredstev za Erasmus+ KA 2. V projektu InTime 21 v povezavi s
šolami iz številnih evropskih držav (npr. Danske, Avstrije, Italije, Poljske, Finske in Španije)
učitelji spoznavajo in predstavljajo nove metode poučevanja in jih delijo med seboj. V
projektu aktivno sodelujejo tudi dijaki s svojimi idejami in preizkušanjem metod
medvrstniškega poučevanja, obenem pa poglabljajo medsebojne stike in iščejo nove načine za
varstvo okolja v lokalnem okolju (prav tam, str. 29). AirNET pa je projekt, ki je namenjen
povezovanju dijakov iz različnih evropskih držav. V sklopu projekta dijaki preučujejo zrak z
različnih vidikov (naravoslovnega, tehničnega, glasbenega in tudi umetniškega) (prav tam, str.
30). V sklopu mednarodnih srečanj v okviru projekta mladih raziskovalcev naravoslovcev
YRoNS so se v mesecu aprilu udeležili srečanja, ki ga je gostila Norveška in sicer na temo
Energija za prihodnost (ang. Energy for the future) (prav tam, str. 30). Obeta se tudi
sodelovanje v projektu Pozor(!)ni za okolje (prav tam, str. 31). Gre za projekt, s katerim želijo
učence osveščati o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem
odnosu do okolja in spodbujati k razmisleku o tem, kaj lahko za okolje stori vsak posameznik.
Dijaki so sodelovali tudi na razpisu Navdih, kjer je bil poudarek na trajnostni mobilnosti.
Projekt je potekal v sodelovanju s korporacijo Hidria, Rotary klubom Idrija in BMW Group
Slovenija. V začetku decembra 2015 je šola v zahvalo za prispevek v projektu dobila v
dvomesečno uporabo električni avtomobil BMWi3. Vsak občan si je lahko začasno izposodil
omenjeni avtomobil. Prispevki od izposoje so bili namenjeni šolskemu skladu. Z zbranimi
sredstvi želijo opremiti družabne kotičke na šoli (Novice, 2016).
Slika 14: Električni avtomobil BMWi3, ki ga je GJV Idrija dobila v dvomesečno uporabo

Avtorica: Tina Uršič, 2017.
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7.1.3 Sklepne ugotovitve analiz Letnega delovnega načrta 2016/2017 in Poročila o izvedbi
letnega delovnega načrta 2015/2016
Na podlagi analize Letnega delovnega načrta 2016/2017 in poročila o izvedbi letnega
delovnega načrta za preteklo leto lahko sklepamo, da so teme trajnostnega razvoja dobro
vključene v dokumente in delovanje obravnavane šole. Zasledimo lahko tematike, ki se
nanašajo na vse tri glavne dimenzije trajnostnega razvoja. Socialno dimenzijo lahko
prepoznamo v projektih, ki se nanašajo na skrb za zdravje dijakov (npr. predavanja na temo
zdravja, zdrave prehrane, obisk eko kmetije …). Gospodarska dimenzija je opazna v
projektih, pri katerih morajo oceniti smotrnost praktične izvedbe določenega projekta (npr.
vpeljava koles za izposojo) ali pri sodelovanju z lokalnimi podjetji in organizacijami – npr.
sodelovanje z Goriško lokalno energetsko agencijo ali lokalnima podjetjema Kolektorjem in
Hidrio. Okoljska dimenzija je vpeta v številne šolske projekte, kot so Ekošola, številna
predavanja in praktične delavnice na temo ločevanja odpadkov, zbiranje odpadnih nevarnih
snovi, čistilne akcije, itn. V številnih projektih opazimo preplet dimenzij. Takšen primer je
zbiranje plastičnih pokrovčkov za namen nakupa nožne proteze za občanko, kjer gre za
preplet okoljske in socialne dimenzije. Šola samostojno organizira številne dejavnosti, ki
vsebujejo vsebine trajnostnega razvoja, prav tako pa v številnih projektih sodeluje z lokalnimi
šolami, podjetji, lokalno skupnostjo in starši. Pomembnost tovrstnega sodelovanja poudarjajo
že Smernice za vzgojo in izobraževanje (2007, str. 4). Smernice dodatno poudarjajo pomen
sodelovanja v mednarodnih projektih, kar obravnavana gimnazija tudi redno izvaja (prav tam,
str. 6). Trajnostni razvoj v analiziranih šolskih dokumentih ni neposredno omenjen, vendar
lahko iz njih razberemo številne vsebine, vezane nanj. Postavlja pa se pomembno vprašanje,
kako so te vsebine predstavljene. V teoretičnem uvodu smo poskušali pokazati pomembnost
vključevanja trajnostnega razvoja v šolski prostor, vendar pa moramo obenem opozoriti tudi
na kritike nekaterih avtorjev in izzive, s katerimi se spopadajo strokovnjaki, ki zagovarjajo
trajnostni razvoj. Eden od konkretnih primerov je tudi postavitev novih polnilnic za električne
avtomobile v Posočju. V sklopu tega projekta je potekal tudi natečaj Navdih, pri katerem je
šola sodelovala. V zadnjem času se vedno bolj poudarja pomen električnih avtomobilov,
čeprav so nekateri avtorji do tega precej kritični. Močnik (2016) v svojem članku
problematizira izpeljani projekt. Trdi, da je nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem
neverjetno veliko. Ob odprtju novih polnilnic sta bila predstavljena Teslov model BMW i3 in
BMW-jev športni model, ki po avtorjevem mnenju služita predvsem potrjevanju socialnega
statusa. Prav tako trdi, da so električni avtomobili bolj »zeleni« zgolj, ko jih vozimo, medtem
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ko izdelava proizvede več ogljikovih izpustov kot pri običajnih avtomobilih. Električni
avtomobili imajo izredno težke baterije, zato proizvajalci iščejo čim lažje karoserije, v katere
vgrajujejo redke materiale iz rudnikov in železarn, kar je popolno nasprotje okoljske zavesti.
Problem je tudi sama življenjska doba baterij, ki je pri nekaterih modelih omejena na tri leta.
Po tem času se nihče ne ukvarja z njihovo reciklažo, saj so količine pridobljenih materialov
premajhne (prav tam). Tovrstne informacije je potrebno posredovati dijakom in jih navajati na
kritičnost do določenih projektov. Zato smo skušali pridobiti informacije, v kolikšni meri
učitelji obravnavane šole navajajo dijake na kritičen pogled.
7.2 VKLJUČENOST TEM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Raziskovalno vprašanje 2: Kako učiteljici geografije in družboslovja definirata pojem
trajnostni razvoj? Ali njuna definicija zajema vse tri glavne dimenzije (okolje, družba,
gospodarstvo) trajnostnega razvoja?
Preglednica 7: Definiranje trajnostnega razvoja s strani učiteljic geografije
ŠIFRA
G1

G2








KODE
Razvoj v skladu z ekološkimi zahtevami.
Povezanost s cilji ZN do leta 2030.
Stalno dopolnjevanje definicije.
Razvoj, ki ne škodi okolju in zagotavlja pravično
družbo.
Varčevanje z naravnimi viri.
Enake možnosti za vse ljudi.

KATEGORIJA

definicija pojma

Prva intervjuvanka definira trajnostni razvoj kot razvoj, ki je v skladu z določenimi
ekološkimi zahtevami. Pri tej definiciji lahko opazimo prepletenost predvsem dveh dimenzij –
okolja in gospodarstva. Učiteljica geografije pri tem poudarja, da se gospodarski razvoj ves
čas nadaljuje, vendar ob upoštevanju določenih okoljskih omejitev.
Druga intervjuvanka poda nekoliko obširnejšo definicijo. V začetku opozori na spreminjanje
same definicije skozi zgodovino. Trajnostni razvoj je relativno mlad koncept. Sprva je bil
razumljen predvsem v povezavi z varovanjem okolja, medtem ko se je z leti pojmovanje tega
koncepta razširilo tudi na gospodarski in socialni vidik. V skladu s spreminjanjem samega
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razumevanja koncepta so se seveda spreminjale tudi definicije, čeprav je v prevladi še vedno
definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj pri Združenih narodih iz konca osemdesetih
let dvajsetega stoletja. Intervjuvanka v svoji definiciji omeni razvoj, ki ne škodi okolju in
zagotavlja pravično družbo (glej preglednico 7; prilogi C in D). V tej definiciji so upoštevane
vse tri glavne dimenzije trajnostnega razvoja. Učiteljica geografije in družboslovja omeni tudi
povezanost definicije s cilji Združenih narodov do leta 2030, ki so zapisani v Agendi 2030. V
teoretičnem uvodu smo že predstavili omenjeni dokument, kjer smo izpostavili, da se zapisani
cilji navezujejo na vse dimenzije trajnostnega razvoja (glej poglavje 1.2). Opisane tri vidike
vključujejo tudi številni avtorji, katerih definicije smo predstavili v prvem poglavju (Loucks
in Gladwell, 1999; Bertoncelj in sod., 2015). Pri opredelitvi trajnostnega razvoja druga
intervjuvanka izrazi pomen enakih možnosti za vse ljudi, ne glede na okolje, v katerem živijo
(glej preglednico 7; prilogi C in D). Gre za razumevanje pomena prostora kot pomembnega
dejavnika pri uresničevanju koncepta trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj namreč zahteva
regionalno uravnotežen in prostorsko vzdržen razvoj. Pri tem pa se moramo zavedati razlik
med makroregijami sveta, saj se posamezni deli soočajo z različnimi izzivi (Stanovnik, Slabe
Erker, 2004).
Opazimo torej lahko, da obe intervjuvanki razumeta trajnostni razvoj kot razvoj, pri katerem
ne škodimo oziroma minimalno škodimo okolju. S tem lahko ugotovimo, da v svojo
definicijo vključita dve dimenziji trajnostnega razvoja. Druga intervjuvanka poudari tudi
pomen socialne dimenzije (preko ciljev ZN, omembe pravične družbe in pomembnosti
zmanjševanja revščine), kar prva intervjuvanka ne vključi v svojo definicijo. Intervjuvanki
neposredno ne izrazita pomena ohranjanja kvalitete življenja za prihodnje generacije, kar pa je
postavljeno v ospredje najbolj razširjene definicije iz leta 1987, saj definira trajnostni razvoj
kot »obliko razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrožala prihodnje
generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb« (Bertoncelj in sod., 2015, str. 16). Seveda pa
se skrb za prihodnje generacije lahko kaže tudi posredno preko skrbi za nadaljnji gospodarski
razvoj, ob hkratnem ohranjanju kvalitete okolja in zagotavljanju pravične družbe.
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Raziskovalno

vprašanje

3:

Kakšno

vlogo

ima

po

mnenju

učiteljic

predmet

geografija/družboslovje pri vključevanju idej trajnostnega razvoja?
Preglednica 8: Vloga geografije pri ozaveščanju dijakov o konceptu trajnostnega razvoja
ŠIFRA
G1

G2

KODE

KATEGORIJA




Pomembna vloga.
Povezovanje družboslovnih in naravoslovnih znanj.



3 sklopi: učne vsebine, vzgojne vsebine (npr.
vrednote, empatija, tolerantnos ,..), geografske
kompetence in veščine (npr. podjetnost, kritičnost do
informacij …).

vloga geografije
pri ozaveščanje
dijakov o
konceptu
trajnostnega
razvoja

Iz odgovorov obeh intervjuvank lahko razberemo, da dajeta geografiji velik pomen pri
ozaveščanju dijakov o konceptu trajnostnega razvoja. Prva intervjuvanka je kot glavni razlog
navedla: »Geografija je s tega vidika pomembna, saj povezuje naravoslovna in družboslovna
znanja. Pri geografiji tako ne gre zgolj za neko točkovno znanje, ampak lahko različna
znanja, različna vedenja med seboj uspešno povežemo in predstavimo tako, da dijake
pritegnemo zraven« (glej preglednico 8; prilogo D). Gre torej za poudarjanje značilnosti
predmeta, ki povezuje vedenja številnih naravoslovnih in družboslovnih strok. Druga
učiteljica vidi vlogo geografije v treh glavnih sklopih. Prvi sklop so učne vsebine (npr.
dezertifikacija), drugi sklop so vzgojne vsebine (npr. učenje strpnosti, tolerantnosti) in tretji
sklop so geografske kompetence in veščine (npr. kritičnost do informacij) (glej preglednico 8;
prilogi C in D). Obe učiteljici poudarjata, da pri geografiji/družboslovju ni dovolj zgolj
kopičenje točkovnih spoznanj o naravnih pojavih, temveč je potrebno ustvariti globlje
razumevanje povezav med procesi in pojavi, kar pa lahko dosežemo s povezavo
naravoslovnih in družboslovnih tematik. Pomen poglobljenega vedenja o dogajanju okoli nas
poudarjajo tudi avtorji, predstavljeni v teoretičnem uvodu (Marenčič Požarnik, 2002;
Marenčič Požarnik, 2011). Druga intervjuvanka poleg spoznavnih ciljev izpostavi vlogo
geografije pri vzgojnih vsebinah in pri učenju geografskih kompetenc in veščin. Podobnik
(2005) poudarja, da so cilji vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj večplastni, zato je
poleg spoznavnega potrebno upoštevati tudi druga področja, kot so čustveno-motivacijsko,
vrednotno in akcijsko-spretnostno področje. Vrednotno področje bi lahko povezali z
vzgojnimi vsebinami, ki jih je v intervjuju omenila učiteljica geografije, akcijsko-spretnostno
področje pa se v veliki meri povezuje z geografskimi kompetencami in veščinami, ki jih je še
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izpostavila. Tudi številni drugi avtorji (Flogaiti, Liarakou, 2008; Dermol Hvala in sod., 2008;
Sedmak, 2009) poudarjajo, da pri vzgoji in izobraževanju ne gre zgolj za kopičenje znanja,
ampak gre za celosten razvoj osebe, ki se razvija v aktivnega in odgovornega državljana.

Raziskovalno vprašanje 4: Ali učiteljici menita, da je v učnem načrtu dovolj ciljev, ki so
vezani na koncept trajnostnega razvoja?
Preglednica 9: Pokritost učnega načrta za geografijo z vsebinami trajnostnega razvoja
ŠIFRA
G1

G2









KODE
Veliko ciljev se posredno nanaša na koncept.
Večinoma splošni cilji.
Velika vloga učitelja.
Dovolj ciljev.
Premalo časa.
Cilji so nakazani, učiteljeva odgovornost, kako
poglobljeno jih bo predstavil.
Preobsežen učni načrt.

KATEGORIJA
pokritost učnega
načrta z vsebinami
trajnostnega
razvoja

Prva intervjuvanka v intervjuju omeni: »V učnem načrtu sicer imamo predpisane cilje, ki se
nanašajo na trajnostni razvoj, vendar jih moraš tudi sam izpostavljati« (glej preglednico 9;
prilogo D). Učiteljica torej prepozna, da se številni cilji v učnem načrtu nanašajo na tematiko
trajnostnega razvoja, pri tem pa poudari, da malo ciljev eksplicitno poudarja to tematiko (prav
tam). Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi na podlagi naše analize učnih načrtov in
katalogov znanja za geografijo in družboslovje (glej poglavje 3.2). Vključevanje ciljev
trajnostnega razvoja je v veliki meri odvisno od pripravljenosti učitelja, kar poudarita tudi obe
udeleženki intervjuja. Prva učiteljica pove: »Vsako tematiko poskušam še malce navezati na
trajnostni razvoj oziroma na vpliv človekovih dejavnosti na naravno okolje. Mislim, da učitelj
pri tem igra veliko vlogo, saj mora sam poudariti te tematike. Če bi zgolj sledil učnemu
načrtu in izpostavljal samo tiste cilje, ki so tam zapisani, bi bilo premalo« (prav tam). Druga
učiteljica v intervjuju omeni: »V učnem načrtu so vsebine nekako nakazane, nato pa je na nas
učiteljih, kako jih bomo predstavili, koliko jih bomo aktualizirali v okviru ur, ki jih imamo na
razpolago« (glej preglednico 9; prilogi C in D). V učnem načrtu so tako zapisni zgolj osnovni
cilji, ki nudijo zasnovo za načrtovanje pouka. Učitelj nato samostojno izbere, kako podrobno
bo obravnaval posamezne tematike in katerim vsebinam bo dal poudarek pri pouku.
Avtonomija učitelja je poudarjena tudi v didaktičnih priporočilih (glej poglavje 3.2). Po
zbranih odgovorih učiteljic lahko sklepamo, da prepoznata, da lahko številne tematike, ki so
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zapisane v učnem načrtu, vežemo na trajnostni razvoj, tudi če ta povezava ni eksplicitno
zapisana. Prva učiteljica v intervjuju še opozori: »Veliko je splošnih ciljev, ki se navezujejo na
to področje, vendar ni točno zapisano, kako in pri katerih vsebinah naj bi te cilje dosegel«
(glej preglednico 9; prilogo D). Do podobnih ugotovitev smo prišli pri analizi učnih načrtov,
kjer smo ugotovili, da so cilji, ki so vezani na socialno dimenzijo, zapisani predvsem med
splošnimi cilji. Med operativnimi cilji pa zasledimo predvsem cilje, ki se nanašajo na okoljsko
in gospodarsko dimenzijo trajnostnega razvoja. Splošni cilji za razliko od operativnih niso
zapisani po letnikih šolanja in naj bi se nenehno uresničevali, saj niso vezani na konkretno
tematiko. Prav zaradi omenjene značilnosti pa je njihovo uresničevanje v veliko meri odvisno
od izbire učitelja (glej poglavje 3.2). Druga učiteljica dodatno izpostavi: »Vsebin je dovolj, le
časa je premalo. Eden takšnih primerov je, da imaš nekako predpisano eno učno uro za
rudarstvo Afrike. Odločitev učitelja je, ali boš naštel samo države in njihova rudna bogastva
ali boš omenil tudi problematike, ki iz tega izhajajo. […]Menim, da je učni načrt preobsežen«
(glej preglednico 9; prilogi C in D).

Poleg prej omenjene pripravljenosti učitelja za

obravnavo tematik, ki so vezane na koncept trajnostnega razvoja, pa je potrebno omeniti tudi
(pre)obsežnost učnega načrta, kar v svojem odgovoru izpostavi tudi učiteljica geografije.
Učitelj mora v sklopu svojih ur tako izbirati, katere vsebine bo predstavil in koliko časa bo
namenil posamezni temi, ob tem pa mora upoštevati tudi veliko količino drugih ciljev, ki jih
mora prav tako doseči. Kako učiteljicama na obravnavani šoli uspeva usklajevati vse
omenjene vidike, pa smo preverili z naslednjim raziskovalnim vprašanjem.
Raziskovalno vprašanje 5: Ali učiteljici geografije in družboslovja vključujeta cilje, ki se
navezujejo na trajnostni razvoj, le v takšnem obsegu, kot je predpisano v učnem načrtu ali
v pouk vključita tudi druge vsebine, vezane na trajnostni razvoj? Pri katerih konkretnih
vsebinah realizirata te cilje?
Preglednica 10: Vključevanje vsebin trajnostnega razvoja glede na učni načrt
ŠIFRA

G1







KODE
Vključevanje vsebin v večjem obsegu.
Izpostavljanje posledic gospodarjenja na okolje.
Izpostavljanje vpliva človeka na naravno okolje.
Veliko tematik v okviru geografije Slovenije.
Predstavljanje posameznih problematik v okviru geografij
kontinentov.
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KATEGORIJA
vključevanje
vsebin trajnostnega
razvoja glede na
učni načrt

G2





Vključevanje vsebin v večjem obsegu.
Aktualiziranje fizično geografskih vsebin z družbeno
geografskimi (tektonika plošč – potresi).
Razširitev učnih ciljev tudi na vsebine trajnostnega razvoja.

Obe učiteljici geografije in družboslovja sta v intervjuju izpostavili, da vključujeta cilje, ki so
navezujejo na trajnostni razvoj, v večjem obsegu, kot je predpisano v učnem načrtu. Prva
učiteljica pove: »Zagotovo v večjem obsegu. Predvsem pri gospodarstvu, kjer izpostavimo
posledice gospodarjenja na okolje. Podobno je tudi pri prebivalstvu, kjer ugotavljamo vpliv
človeka na naravno okolje. Slovenija je bolj natančno razdelana in tam obravnavamo prav
ekološki razvoj in ekološke posebnosti Slovenije, zato lahko pri teh tematikah malo bolj
razdelam. Pri obravnavi kontinentov pa lahko izpostavimo zgolj neke posamične primere«
(glej preglednico 10; prilogo D). V učnem načrtu so sicer že zapisani cilji, ki se nanašajo na
izpostavljene tematike. Posledice gospodarjenja na okolje so na primer zapisane v naslednjih
ciljih: »dijaki raziskujejo vpliv industrije na pokrajino z vidika onesnaževanja voda, zraka in
prsti« (Učni načrt geografija – gimnazija, 2008, str. 21), »razčlenijo vpliv posameznih vrst
prometa na pokrajino« (prav tam) in »raziskujejo okoljske probleme intenzivnega kmetijstva«
(prav tam, str. 20). Več ciljev, ki se nanašajo na vpliv gospodarjenja na okolje, je zapisanih v
analizi učnih načrtov (glej poglavje 3.2; preglednica 4).Vpliv človeka na naravno okolje je
izpostavljen v učnem načrtu preko številnih ciljev. Na tem mestu izpostavljamo le nekaj
primerov: »dijaki razumejo probleme varstva geografskega okolja ter se zavedajo pomena
človeka kot preoblikovalca geografskega okolja in prizadevanj družbe za vzdrževanje
ravnovesja med človekovimi hotenji in naravo« (Učni načrt geografija – gimnazija, 2008, str.
10), »razumejo povezanost povečanih izpustov toplogrednih plinov, ki jih je zakrivil človek, in
nenadnih podnebnih sprememb« (prav tam, str. 18) in »razumejo predvidevanja prihodnjih
podnebnih sprememb in človekove vloge pri tem« (prav tam). Več ciljev, ki so vezani na vpliv
človeka na okolje, je zapisanih v analizi učnih načrtov (glej poglavje 3.2, preglednica 4). V
sklopu obravnave Slovenije so izpostavljene številne okoljske problematike pri obravnavi
posameznih slovenskih pokrajin. Pri geografiji sveta so v učnem načrtu izpostavljeni najbolj
pereči socialni, gospodarski in okoljski problemi, ki so specifika posameznih celin (prav tam).
Naštete tematike so že vključene v učni načrt, seveda pa je odvisno, ali jih učiteljica še
posebej izpostavi in razširi. Druga učiteljica to razširitev učnih ciljev posebej izpostavi: »[…]
Fizična geografija je absolutno neka podlaga, ampak pri tem je veliko fiksnega znanja. Npr.
tektonika plošč je takšna kot je, temo lahko aktualiziraš s potresi. Medtem pa je družbena
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geografija izredno dinamična, veliko se dogaja in veliko imamo informacij z najrazličnejših
koncev sveta« (glej preglednico 10; prilogi C in D). V zgornjem primeru gre torej za razširitev
naravnogeografskih tem (npr. tektonika plošč) z družbenogeografskimi vidiki (npr. posledice
potresov). Izpostavi tudi konkreten primer: »Letos so dijaki pri pouku izbirali med dvema
problematikama: naftnim gospodarstvom Nigerije ali koltanom v Demokratični republiki
Kongo. Snov smo obravnavali preko različnih didaktičnih oblik in vse to na koncu razširili še
na vzgojne vsebine in veščine, ki sem jih prej omenila« (prav tam). Gre torej za obravnavo
določene teme, ki je predpisana v učnem načrtu (npr. rudarstvo Afrike). V učnem načrtu je
namreč zapisan cilj: »dijaki razložijo odvisnost afriških držav od izvoza rud in energijskih
virov ter posledice te odvisnosti« (Učni načrt geografija – gimnazija, 2008, str. 23).
Intervjuvana učiteljica pa je poudarila, da izbrano tematiko pri pouku dodatno razširi s
podrobnejšo obravnavo konkretnih primerov in z razširitvijo na vzgojne vsebine in veščine.
Po zbranih odgovorih lahko sklepamo, da učiteljici kot osnovo uporabita cilje, ki so navedeni
v učnem načrtu, in jih razširita s predstavitvijo konkretnih primerov ali z aktualiziranjem
tematik.

Raziskovalno vprašanje 6: Ali učiteljici geografije in družboslovja pri obravnavi lokalne
okoljske problematike vključujeta cilje opisanega koncepta? Pri katerih konkretnih
vsebinah jih vključujeta?
Preglednica 11: Obravnava lokalnih okoljskih problemov v povezavi s konceptom
trajnostnega razvoja
ŠIFRA

KODE


G1

G2







KATEGORIJA

Vključitev lokalne problematike v terenske vaje v četrtem
letniku.
Pomanjkanje časa pri rednih urah.
Seznanjanje s posledicami rudarjenja v sodelovanju z
geologom.
Projekt Idrijca in živo srebro.
Obravnava problematike radona in živega srebra.
Obravnava tematike čiste vode na primeru lokalnih
vodovodnih zajetij.
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obravnava
lokalnih okoljskih
problemov v
povezavi s
konceptom
trajnostnega
razvoja

Učiteljica geografije in družboslovja v intervjuju omeni, da vključuje lokalno problematiko
večinoma pri terenskih vajah v četrtih letnikih. Ena izmed vaj je tudi izdelava turističnega
prospekta, kjer lahko izpostavijo tudi ekološke teme (glej preglednico 11; prilogo D). V
sklopu teoretičnega uvoda je bil predstavljen dokument Inovativna strategija trajnostnega
razvoja Občine Idrija (2011), kjer so avtorji dokumenta opisali glavne prednosti in slabosti
občine z vidika trajnostnega razvoja. Med njimi so omenili tudi slabosti turizma, kjer so
izpostavili razdrobljenost turistične ponudbe, pomanjkanja nastanitvenih zmogljivosti in
veliko sezonskost turističnega povpraševanja (prav tam, str. 5). Pri načrtovanju turistične
ponudbe pa se je potrebno zavedati tudi določenih prednosti občine, kot so številne možnosti
bivanja in rekreacije v neokrnjeni naravi z ohranjenim podeželskim prostorom, ohranjena
tradicionalna znanja in bogata kulturna dediščina (prav tam, str. 4). Izdelava turističnega
prospekta dijake spodbudi k spoznavanju domače okolice in njenega turističnega potenciala
ter razvija ustvarjalno mišljenje. Morda bo takšna naloga spodbudila kakšnega dijaka, da bo v
prihodnosti katero izmed idej tudi realiziral in s tem razširil turistično ponudbo kraja.
Učiteljica ob koncu še poudari: »Pri obravnavi snovi pa imam navadno premalo časa« (glej
preglednico 11; prilogo D). Lokalna problematika se tako poudari v sklopu posameznih
terenskih vaj, medtem ko se pri rednih urah ne obravnava zaradi pomanjkanja časa.
Druga intervjuvanka pri izbranem vprašanju odgovori: »Pri geografiji imamo v četrtem
letniku posledice rudarjenja, kjer sodelujemo z geologom Bojanom Režunom pri izvedbi
terenske vaje. Delali smo tudi projekt Idrijca in živo srebro, kjer pa se je veliko znanja
nanašalo na kemijo. Obravnavamo tudi druge negativne lokalne probleme, kot sta na primer
radon in živo srebro. Obravnavamo tudi tematiko čiste vode. Govorimo o novem zajetju v
Idrijski Beli, kjer obravnavamo prednosti v primerjavi s prejšnjim zajetjem v Podroteji« (glej
preglednico 11; prilogi C in D). Tudi tukaj so izpostavljene določene teme, ki so zapisane v
Inovativni strategiji trajnostnega razvoja Občine Idrija (2011). V dokumentu lahko najdemo
problematiko velike vsebnosti živega srebra in radona v okolju, ki je posebnost idrijske
občine. Obenem pa lahko v strategiji opazimo tudi veliko prednost občine, ki se kaže v
zadostni količini pitne vode, o kateri razpravlja tudi učiteljica v sklopu predmeta s tematiko
vodovodnih zajetij.
Opazimo torej lahko, da učiteljici vključujeta lokalne okoljske tematike, ki bi jih lahko vezali
na koncept trajnostnega razvoja. V veliki meri se takšne teme obravnavajo v sklopu terenskih
vaj in projektov in ne pri rednih urah. Opazna je tudi razlika med obema učiteljicama. Druga
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intervjuvanka je izpostavila več primerov sodelovanja kot prva. Razlog najverjetneje leži v
tem, da je druga intervjuvanka domačinka, medtem ko to ne velja za prvo. Učitelji, ki
poučujejo v domačem kraju, navadno vedo več o samem kraju in njegovih posebnostih in
lahko povežejo svoje znanje z obravnavanimi vsebinami pri pouku.
Raziskovalno vprašanje 7: Ali učiteljici geografije in družboslovja pri obravnavi aktualnih
okoljskih problemov vključujeta cilje koncepta trajnostnega razvoja? Pri katerih
konkretnih vsebinah jih vključujeta?
Preglednica 12: Obravnava aktualnih okoljskih problemov v povezavi s konceptom
trajnostnega razvoja
ŠIFRA
G1

KODE





G2

KATEGORIJA

Ažurirana obravnava aktualnih okoljskih problemov.
Primer teme: načrtovanje naftovoda preko zaščitenih
območij v Severnih Ameriki.
Stalna aktualizacija obravnavanih vsebin.
Primer tem: Fair trade, dileme v zvezi s podnebnimi
spremembami.

obravnava
aktualnih
okoljskih
problemov v
povezavi s
konceptom
trajnostnega
razvoja

Prva intervjuvanka je v intervjuju izpostavila: »Aktualne okoljske probleme vedno
obravnavamo, tudi če se ravno ne vežejo na našo obravnavano tematiko« (glej preglednico
12; prilogo D). Učiteljica torej izpostavi ažurirano obravnavo okoljskih problemov, saj takšne
probleme vedno izpostavi, tudi če trenutno ne obravnavajo izbrane tematike. Medtem druga
učiteljica izpostavi: »Pri uri, ko obravnavamo določeno snov, vedno poiščem, kaj je novega
na tem področju« (glej preglednico 12; prilogi C in D). Učiteljica poskuša vsako redno snov
aktualizirati. Obe učiteljici predstavita tudi primer aktualnih tematik. Prva intervjuvanka
opiše: »Zadnja takšna tematika je bila, ko je ameriški predsednik Trump zopet oživil idejo o
naftovodu čez zaščitnega območja ameriških staroselcev« (glej preglednico 12; prilogo D).
Gre za perečo in aktualno tematiko, ki pa jo lahko povežemo tudi z nekaterimi cilji v učnem
načrtu pri tematiki Severne Amerike. Takšna cilja sta na primer: »dijaki razumejo in znajo
utemeljiti strukturne posebnosti prebivalstva (etnične, verske, socialne …) in stopnjo
kulturnega sožitja« ter »na izbranem primeru analizirajo degradacijo okolja in predlagajo
mogoče rešitve.« (Učni načrt geografija – gimnazija, 2008, str. 24). V tej tematiki je namreč
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mogoče izpostaviti položaj ameriških prvotnih prebivalcev, kar sodi v socialno dimenzijo in
tudi analizirati vpliv naftovoda na okolje, kar sodi pod okoljsko dimenzijo. Sam naftovod je
seveda tesno povezan tudi z gospodarsko dimenzijo trajnostnega razvoja. Medtem druga
učiteljica izpostavi naslednja primera: »Npr. kmetijsko Afrike zaključiš s pogovorom o Fair
trade. […] Sedaj bomo obravnavali podnebne spremembe v prvem letniku, kjer zopet vključim
tudi malo kritičnega razmišljanja. V smislu količine CO2-ja in o topli gredi« (glej preglednico
12; prilogi C in D). Tematiko Fair trade je mogoče povezati tudi z nekaterimi cilji v učnem
načrtu, med njimi: »dijaki poznajo in pojasnijo poglavitne socialno-ekonomske in politične
probleme v Afriki« in »ugotavljajo razvojne možnosti celine in pozitivne primere gospodarske
rasti« (Učni načrt geografija – gimnazija, 2008, str. 23). Tematika podnebnih sprememb pa je
v učnem načrtu predstavljena v poglavju Vreme in podnebje. Skozi analizo konkretnih
primerov lahko opazimo, da pouk geografije in družboslovja omogoča, da lahko izredno
raznolike in vsakdanje teme navežemo na geografske vsebine in jih tudi povežemo s cilji, ki
so zapisani v učnem načrtu.
Raziskovalno vprašanje 8: Katera izmed treh dimenzij trajnostnega razvoja (okolje, družba,
gospodarstvo) se pri geografiji in družboslovju po njunem mnenju najbolj poudarja?
Preglednica 13: Vidik trajnostnega razvoja, ki pri predmetu najbolj prevlada
ŠIFRA

KODE

KATEGORIJA
vidik
trajnostnega
razvoja, ki pri
predmetu najbolj
prevlada

G1




Gospodarski vidik.
Izpostavljen vpliv gospodarstva na prostor in ljudi.

G2




Preplet vidikov.
Vidikov ni mogoče ločiti.

Prva intervjuvanka je na zastavljeno vprašanje odgovorila: »Po mojem mnenju gospodarstvo,
ki pa ga navežemo tudi na drugi dve področji. Pri tem izpostavimo vpliv gospodarstva na
prostor in na ljudi« (glej preglednico 13; prilogo D). Po mnenju učiteljice se torej pri pouku
geografije in družboslovja najbolj poudarja gospodarski vidik, ki pa ga poskušajo povezati
tudi s preostalima dvema vidikoma. Podobno prepletenost dimenzij lahko opazimo tudi pri
odgovoru druge intervjuvanke: »Menim, da gre za preplet vseh treh in tudi za veliko
povezovanje z drugimi predmeti. Pri družbi se hitro dotakneš tematik s področja sociologije.
Naše področje je zato predvsem družba v povezavi z okoljem, npr. Andi in značilnosti okolja
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za življenje prebivalcev in s tem povezano gospodarstvo. Ločiti teh dimenzij niti ne moreš«
(glej preglednico 13; prilogi C in D). V teoretičnem uvodu smo predstavili nekatere avtorje, ki
poudarjajo, da sta vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj uspešna le, če sta celovita. Pri
tem morata zajeti vse tri dimenzije in uspešno predstaviti zapleteno razmerje med človekom
in naravo (Barle, 2002). Kljub temu naj bi bilo za slovenski šolski prostor značilno
poudarjanje okoljskih vsebin (Sedmak, 2009, str. 34). Iz odgovorov intervjuvank pa lahko
ugotovimo, da gre najpogosteje za preplet dimenzij. Deloma leži razlog v sami naravi
predmeta,

ki

zahteva

stalno

povezovanje

znanja

iz

naravnogeografskih

in

družbenogeografskih vsebin ter za povezovanje znanja z drugimi predmeti. Drugi razlog so
lahko tudi zapisani cilji v učnem načrtu, ki so zasnovani tako, da povezujejo različne
dimenzije. Med njimi lahko tako zasledimo naslednje cilje: »dijaki razumejo in vrednotijo
vplive podnebja na gospodarstvo in človekove vsakdanje dejavnosti« (Učni načrt geografija gimnazija, 2008, str. 18), »razumejo povezanost različnih možnosti (scenarijev) podnebnih
sprememb in naravnih virov za preživetje« (prav tam, str. 18), »znajo definirati potrebo po
varčevanju in spremembi življenjskega sloga v odnosu do nenehnih tehnoloških sprememb kot
nujnosti za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov« (prav tam), »raziskujejo okoljske
probleme intenzivnega kmetijstva in okoljske probleme z vidika vpliva narave ter
negospodarnega ravnanja z njo« (prav tam, str. 20), »raziskujejo vpliv industrije na pokrajino
z vidika njenega videza, onesnaževanja voda, zraka in prsti ter izberejo značilne primere v
preteklosti in sedanjosti« (prav tam, str. 21) in številne druge cilje, ki poudarjajo prepletenost
med posameznimi dimenzijami. Podrobnejša analiza učnih načrtov in katalogov znanja je
predstavljena v poglavju 3.2. Dijaki s tem pridobijo celosten vpogled v določeno tematiko,
obenem pa jih spodbudi k razmisleku, da za dosego trajnostnega razvoja ni dovolj
enostransko doseganja cilja, ampak da morajo vsi trije vidiki delovati skladno. Tako naj bi se
za uresničevanje cilja trajnostnega razvoja stanje vseh treh dimenzij izboljšalo (Prugh,
Assadourian, 2003).
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Raziskovalno vprašanje 9: Ali učiteljici geografije in družboslovja menita, da spodbujata
dijake k vključevanju trajnostnega razvoja v njihovo vsakdanje življenje? Na kakšen način?
Preglednica 14: Spodbujanje dijakov k vključevanju koncepta v vsakdanje življenje
ŠIFRA
G1



G2







KODE
Izpostavljanje pomena ločevanja odpadkov.
Šibka plat geografije.
Teoretično zasnovan predmet.
Problem pomanjkanja tehničnega znanja, s katerim bi
izvedli konkretne projekte.
Pomen projektov (npr. Ekošola).
Izvedba vaje merjenja domače porabe električne energije.

KATEGORIJA
spodbujanje
dijakov k
vključevanju
koncepta v
vsakdanje
življenje

Učiteljici sta pri tem vprašanju izpostavili predvsem projekte, ki potekajo na ravni šole. Prva
intervjuvanka je odgovorila: »Takšen primer je sistem ločevanja odpadkov, ki pa na šoli ne
teče tako, kot bi moral« (glej preglednico 14; prilogo D). Druga učiteljica je izpostavila:
»Menim, da je to velikokrat bolj šibka plat. Na splošno se pri pouku v okviru različnih tem
veliko debatira, v praksi pa bolj poskuša delovati Ekošola« (glej preglednico 14; prilogi C in
D). Obe sta tako izpostavili projekt Ekošola, kjer je poudarek predvsem na pravilnem
ločevanju odpadkov. Obenem pa sta obe učiteljici izpostavili, da je to precej šibko področje.
Prva intervjuvanka je poudarila, da sistem ločevanja ne poteka skladno s pričakovanji,
medtem ko je druga intervjuvanka izpostavila predvsem teoretično naravnanost šolske
geografije. V intervjuju omeni: »Mogoče s kakšno vajo, ki smo jo imeli z maturanti v četrtem
letniku, npr. merjenje njihove domače porabe električne energije in ugotavljanje, katere
energente imajo doma za ogrevanje. Nato smo razpravljali, kateri energenti so najbolj
primerni, najbolj energetsko učinkoviti. Kljub temu pa je pri predmetu velik poudarek na
teoretični ravni. Samo upaš lahko, da bo tudi doma razmišljal o stvareh, ki smo jih
razpravljali pri pouku in v skladu z njimi tudi deloval. Škoda, da nimamo učitelji dovolj
znanja. […] Problem pa je pomanjkanje tehničnega znanja pri učiteljih geografije« (glej
preglednico 14; prilogi C in D).
Učiteljica navede izvedbo vaje, ki je vključevala merjenje domače porabe električne energije
in iskanje idej za njeno zmanjševanje. Prav tako omeni številne razprave, ki potekajo v sklopu
učnih tematik. Obenem pa opozori, da gre predvsem za teoretično zasnovan predmet, kjer
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lahko učitelj sicer izpostavi določeno problematiko, od dijaka pa je nato odvisno, ali ga bodo
omenjena dejstva spodbudila k spremembi mišljenja in delovanja. Učiteljica izpostavi dodaten
problem pomanjkanja tehničnega znanja pri učiteljih geografije, s katerim bi lahko izvedli
določene konkretne projekte, kjer bi dijaki raziskovali svoj dosedanji življenjski slog z vidika
trajnostnega razvoja in iskali možnosti za izboljšanje tega.
Raziskovalno vprašanje 10: Ali učiteljici menita, da dijake navajata tudi na kritičen pogled
na trajnostni razvoj? Ali z učenci problematizirata določene izzive, ki so vezani na
trajnostni razvoj?
Preglednica 15: Kritičen pogled na trajnostni razvoj
ŠIFRA
G1
G2

KODE




KATEGORIJA

Pobude dijakov o obravnavi določenih problematik.
Primeri problematik: izkoriščanje oljnih skrilavcev v
ZDA, dileme v zvezi z električnimi avtomobili.
Primeri problematik: globalno segrevanje, brezplačna
oblačila iz Evrope za afriške države, dileme v zvezi z
električnimi avtomobili.

kritičen pogled
na trajnostni
razvoj

Obe učiteljici sta pritrdilno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Prva intervjuvanka je
izpostavila, da tudi dijaki opazijo določene izzive in neskladja v zvezi s trajnostnim razvojem
in da o njih želijo razpravljati (glej preglednico 15; prilogo D). Izpostavila je tudi konkretna
primera takšnih tematik: »Ena od takšnih tematik je izkoriščanje oljnih skrilavcev. […] Gre za
kompleksne dileme, kjer navadno ne moremo priti do enoznačnega odgovora, saj so tudi
ljudje v Ameriki različnih mnenj.[…] Potem smo imeli primer, ko so nam na šolo dali v
izposojo dva električna avtomobila. Z dijaki smo debatirali o tem, da električni avtomobili
vseeno za delovanje potrebujejo elektriko, ki jo lahko proizvedemo na bolj ali manj trajnosten
način. To pa lahko postane problematično« (prav tam). Izpostavila je torej dve problematiki:
izkoriščanje oljnih skrilavcev in električne avtomobile. O tematiki električnih avtomobilov in
kritičnem pogledu na to, kako »zelena« so dejansko ta mobilna sredstva, smo že govorili v
poglavju Sklepne ugotovitve analiz Letnega delovnega načrta in poročila o izvedbi letnega
delovnega načrta (glej poglavje 6.1.3). Druga omenjena tematika pa je izkoriščanje oljnih
skrilavcev v ZDA. Na to temo je potrebno pogledati z različnih zornih kotov. Z okoljske
dimenzije je potrebno upoštevati, da je izkoriščanje oljnih skrilavcev ena od okoljsko najbolj
obremenjujočih oblik pridobivanja nafte. Z gospodarskega vidika je potrebno upoštevati, da
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gre za eno najbolj dragih oblik pridobivanja nafte, a hkrati prinaša določene gospodarske
koristi. S socialnega vidika pa je ta tematika pomembna zaradi vpliva na zaposlovanje,
predvsem med ameriškimi staroselci, za katere velja ena najvišjih stopenj brezposelnosti v
Ameriki. Gre za izredno kompleksno tematiko, kjer ne moremo priti do enoznačnega
odgovora in to kompleksnost moramo predstaviti tudi dijakom.
Druga intervjuvanka izpostavi naslednji primer: »[…] Omeniti moram, da gre pri prej
omenjenem spreminjanju podnebja za dve stvari. Eno so podnebne spremembe in različne
teorije, ki so oblikujejo v zvezi s tem. Nekaj drugega pa je pretirana potratnost z naravnimi
viri, s slednjim pa se jaz absolutno strinjam. […] To so dejstva, ki jih je potrebno ločiti od
globalnega segrevanja in pravcatega posla, ki je iz tega nastal. Dijaki poskušam opozoriti na
to razliko« (glej preglednico 15; prilogi C in D). Učiteljica tukaj izpostavi perečo tematiko
podnebnih sprememb in kritičen pogled nanje. Tudi druga intervjuvanka izpostavi primer
električnih avtomobilov. Z zvezi s tem pove: »Debatirali smo tudi o električnih avtomobilih,
saj smo na šoli imeli priložnost izposoje omenjenih avtomobilov. […] Malo smo razlagali o
rudnikih redkih rud na Kitajskem, na primeru katerega smo ugotavljali, ali je ta energija res
tako zelena. Menim pa, da ni potrebno, da sama vedno podam svoje mnenje. Mi samo
pogledamo vse strani, nato pa dijaki oblikujejo sklep ali neko razmišljanje« (prav tam). Iz
odgovorov lahko razberemo, da učiteljici geografije in družboslovja v pouk vnašata tudi
kritičen pogled na trajnostni razvoj, deloma je to izvedeno v sklopu redne učne snovi, deloma
pa gre za kritičen pogled na projekte, v katere je vključena celotna šola (npr. izposoja
električnega avtomobila).
Raziskovalno vprašanje 11: Ali se učiteljici pri vključevanju koncepta trajnostnega razvoja
v pouk srečujeta s kakšnimi težavami? Katerimi?
Preglednica 16: Težave pri vključevanju koncepta v pouk
ŠIFRA


G1






KODE
Pri ločevanju odpadkov problem nezainteresiranosti
dijakov.
Motivacija drugače ni problem.
Pomanjkanje časa.
Prenatrpanost učnih načrtov.
V srednjem poklicnem in srednje strokovnem
izobraževanju več možnosti za proste vsebine, a manj
interesa.
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KATEGORIJA

težave pri
vključevanju

G2








Pomanjkanje časa.
Prenatrpanost učnih načrtov.
Potrebna uporaba raznolikih učnih metod.
Pri ločevanju odpadkov problem nezainteresiranosti
dijakov.
Motivacija drugače ni problem.
Pomanjkljivo tehnično znanje učiteljev.

koncepta v pouk

Prva intervjuvanka je izpostavila: »Pri prej omenjenem ločevanju odpadkov je problematična
nezainteresiranost dijakov, medtem ko na drugih področjih ni problemov z njihovim
motiviranjem« (glej preglednico 16; prilogo D). Na podobno težavo z ločevanjem odpadkov
opozori tudi druga učiteljica: »[…] Gre za izredno raznoliko področje, zato se ne naveličajo
teh tematik. Prenasičenost je edino s tematiko odpadkov. Od vrtca naprej imajo tematiko
ločevanja odpadkov, zato je to že prav prenasičeno področje« (glej preglednico 16; prilogi C
in D). Obe navajata, da drugače problemov z motiviranjem načeloma ni. Prva intervjuvanka
opozori na razliko med gimnazijskimi in srednjimi poklicnimi ter srednjimi strokovnimi
programi: » […] V gimnazijskem programu dijaki pokažejo veliko interesa za takšne tematike,
vendar si kot učitelj zelo omejen s predpisano učno snovjo. Učnega načrta pa se moramo
držati zelo natančno zaradi mature, kar pa je omejujoče. V srednjem poklicnem in srednjem
strokovnem izobraževanju pa imaš več možnosti za proste vsebine in bi lahko to podrobneje
analizirali, pa dijaki ne pokažejo tako velikega interesa oziroma jih s takimi vsebinami težje
pritegneš« (glej preglednico 16; prilogo D). Prav tako obe učiteljici izpostavita prenatrpanost
učnih načrtov in posledično pomanjkanje časa za takšne tematike. Med težavami je druga
intervjuvanka izpostavila tudi iskanje novih učnih metod, saj je potrebno uporabljati raznolike
metode dela (glej preglednico 16; prilogi C in D). V teoretičnem uvodu smo že opozorili na
pomen uporabe različnih učnih oblik in metod, s katerimi dijaki razvijajo raznolike spretnosti
(glej poglavje 2.2.4). Intervjuvana učiteljica poučuje tudi predmet obnovljivi viri energije,
katerega tematike so tesno povezane s konceptom trajnostnega razvoja. V sklopu poučevanja
omenjenega predmeta opozori na pomanjkanje tehničnega znanja. Učiteljica razloži: »Gre za
precej tehnično zasnovan predmet. Jaz se v določeni meri že lahko naučim delovanja vetrne
elektrarne in jim to pravilno predstavim, samo imam pa premalo tehničnega znanja, da bi
lahko npr. naročila komponente preko eBaya in bi sami nekaj sestavili« (glej preglednico 16;
prilogi C in D). Pomembno je, da so učitelji opremljeni z zadostnim znanjem o tematikah, ki
se povezujejo s konceptom trajnostnega razvoja. Znanje pridobivajo v času študija in kasneje
v sklopu strokovnih izobraževanj in ob branju ustrezne strokovne literature. V nadaljevanju
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intervjuja nas je zanimalo tudi, kako se izobražujeta intervjuvani učiteljici. Pomanjkanje
tehničnega znanja pa lahko v določeni meri rešimo s pomočjo medpredmetnega povezovanja
z učitelji strokovno teoretičnih predmetov.
V teoretičnem uvodu smo izpostavili najpogostejše probleme, s katerimi se srečujejo učitelji
pri vključevanju koncepta trajnostnega razvoja. Med njimi so bili najpogosteje izpostavljeni
prenatrpani učni načrti, pomanjkanje časa in pomanjkanje motivacije za okoljsko
problematiko pri starejših otrocih (Bratuša, 2005). Podobne težave navajata tudi intervjuvani
učiteljici. Pomanjkanje motivacije za okoljsko problematiko je vidno predvsem na primeru
ločevanja odpadkov, ki je ena od najpogosteje obravnavanih tematik v okviru koncepta
trajnostnega razvoja. Iz odgovorov je razvidno, da dijaki v srednji šoli niso več v tolikšni meri
motivirani za takšne tematike in da jih je potrebno seznaniti še z drugimi temami, ki jih lahko
vežemo na izbrani koncept.
Raziskovalno vprašanje 12: Ali sta se učiteljici udeležili strokovnih izobraževanj na temo
vključevanja koncepta trajnostnega razvoja? Ali sta se izobraževali s pomočjo strokovne
literature? Ali menita, da je na voljo dovolj didaktičnih gradiv na izbrano tematiko? Ali
mentorici poznata Smernice za vključevanje trajnostnega razvoja v izobraževanje?
Preglednica 17: Strokovna izobraževanja, uporaba didaktičnih gradiv in poznavanje Smernic
za vključevanje trajnostnega razvoja v izobraževanje
ŠIFRA
G1

G2








KODE
Neudeležba na strokovnih izobraževanjih.
Pridobivanje informacij na svetovnem spletu.
Nepoznavanje Smernic.
Neudeležba na strokovnih izobraževanjih.
Branje strokovnih člankov.
Nepoznavanje Smernic.

KATEGORIJA
strokovna
izobraževanja in
didaktična gradiva
s področja
trajnostnega
razvoja ter
poznavanje
Smernic

Obe učiteljici se do sedaj nista udeležili nobenih strokovnih izobraževanj s področja
trajnostnega razvoja (glej preglednico 17; prilogi C in D). Trajnostni razvoj in tematike, ki se
nanj nanašajo, so v zadnjem desetletju postali sestavni del univerzitetnega študija geografije,
kar smo prikazali tudi v teoretičnem uvodu. Kljub temu v šolah poučuje veliko starejših
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učiteljev, ki teh predmetov v času svojega študija niso imeli. Za njih in za vse, ki želijo
podrobneje spoznati vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, so na tržišču na voljo
številna strokovna izobraževanja, ki jih izvajajo centri in društva, kot so Andragoški center
Slovenije, Umanotera, Humanitas, številne fakultete in mnogi drugi (glej poglavje 2.2.5
Izobraževanje učiteljev). Pomen strokovnega izobraževanja poudarjajo tudi Smernice (glej
poglavje 3.1).
Obe učiteljici se izobražujeta s pomočjo svetovnega spleta in strokovnih člankov. Pri tem
druga intervjuvanka opozori, da je potrebno biti pri izbiri spletnih člankov pozoren na
verodostojnost podatkov, velik problem pa sta zastarelost in plačljivost člankov in drugih
gradiv. Prva intervjuvanka je odgovorila, da pri svojem delu uporablja tudi članke iz revij Gea
in Science Illustrated (glej preglednico 17; prilogo D), ki ju imajo tudi v šolski knjižnici.
Poleg tega učiteljici geografije prejemata revijo Geografski obzornik, v kateri najdemo
številne vsebine, ki so povezane s konceptom trajnostnega razvoja.
V sklopu didaktičnih gradiv je druga intervjuvanka poudarila, da v zadnjem času ne
prevladujejo več običajni učbeniki o okoljski tematiki, ampak da gradivo vse bolj temelji na
navodilih za izdelavo poskusov. Kot problem navede, da so številni poskusi primerni za
osnovnošolski in ne za gimnazijski nivo (glej preglednico 17; prilogi C in D). Ob pregledu
dostopnih e-gradiv in ostalih didaktičnih gradiv smo ugotovili, da zares prevladujejo gradiva,
ki so primerna predvsem za predšolsko in osnovnošolsko raven izobraževanja.
Obe učiteljici sta odgovorili, da ne poznata Smernic, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport (prav tam). Gre sicer za odgovora zgolj dveh učiteljic geografije in družboslovja, zato ne
moremo teh odgovorov kakorkoli posploševati. Kljub temu pa se je potrebno vprašati, kakšne
rezultate je prinesel omenjeni dokument v praksi. V teoretičnem delu smo že analizirali učne
načrte in kataloge znanja predmetov z geografsko vsebino, ki so bili prenovljeni v letih 2007
in 2008. V analizi nas je zanimalo, ali so opisane Smernice, ki so bile sprejete leta 2007,
vplivale na zapisane učne cilje. Ugotovili smo, da so bile vsebine trajnostnega razvoja v enaki
meri vključene v stare učne načrte, medtem ko je v novih učnih načrtih poudarjena konkretna
navezava tematik s konceptom trajnostnega razvoja oziroma gre za dodano terminologijo, ki
se navezuje na obravnavani koncept (glej poglavje 3.2).
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Dodatno bi bilo potrebno preveriti, kako dobro so učitelji seznanjeni s Smernicami. V
magistrskem delu smo to raziskali zgolj na primeru dveh učiteljic geografije in družboslovja.
Kljub temu pa odgovori nakazujejo na to, da učitelji ne poznajo izbranih Smernic, ki so v
veliki meri namenjene prav njim. Avtorji dokumenta bi tako morali poskrbeti, da so z
napisanim seznanjene osebe, ki jih to zadeva. To bi lahko izvedli preko izvedbe strokovnih
izobraževanj, preko spletnega obveščanja ali na kakšen drugačen način. Le tako bi lahko
Smernice zares služile svojemu namenu.
Raziskovalno vprašanje 13: Ali učiteljici sodelujeta v šolskem/regijskem/nacionalnem ali
mednarodnem projektu, ki bi ga lahko vezali na koncept trajnostnega razvoja? Ali na tem
področju sodelujeta z lokalnimi društvi, občino, podjetji …?
Preglednica 18: Sodelovanje v projektih in sodelovanje z lokalno skupnostjo, občino in
podjetji
ŠIFRA
G1

G2










KODE
Neudeležba v projektih na tej šoli.
Udeležba v projektih o kakovosti vode in zraka na
drugi šoli.
Koordinator projekta MUN.
Projekt K2 na področju voda.
Sodelovanje z Geoparkom.
Izvedba terenskega dela v sodelovanju z Geologijo
d.o.o., Rudnikom Idrija in Komunalo Idrija.
Obisk laboratorija Rudnika Idrija.
Sodelovanje s Centrom za upravljanje z dediščino
živega srebra v projektu o Unescovi dediščini.

KATEGORIJA
sodelovanje v
projektih in
sodelovanje z
lokalno
skupnostjo,
občino, podjetji
itn.

Prva intervjuvanka je izpostavila predvsem projekte, ki jih izvaja na drugi šoli, na kateri prav
tako poučuje. Na obravnavani gimnaziji pa se je s tem bolj ukvarjala druga učiteljica
geografije in družboslovja (glej preglednico 18; prilogi C in D). Druga učiteljica je izpostavila
projekt Model United Nations, kjer je pet let sodelovala kot koordinatorka projekta (prav
tam). Projekt predstavlja simulacijo zasedanja Organizacije združenih narodov. Na konferenci
dijaki kot delegati zastopajo stališča neke določene države ter v dialogu z ostalimi iščejo
najboljše rešitve za pereče globalne probleme, ki sodijo na področje človekovih pravic,
okoljskih vprašanj in številnih drugih tematik. Dijaki poleg poglobljenega znanja o aktualnih
problemih razvijajo komunikacijske in socialne veščine, sposobnost komuniciranja v
angleškem jeziku in se seznanijo z delom diplomatov (Gim MUN Ptuj, 2017). V pripravi je
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tudi projekt na področju voda, ki sodi na področje evropsko podprtih projektov Erasmus+ K2
(glej preglednico 18; prilogi C in D). V sklopu sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in društvi,
je učiteljica izpostavila sodelovanje z Geoparkom Idrija (prav tam). Geopark je območje z
izjemnimi naravnimi danostmi, v katerem se lokalno prebivalstvo poveže z namenom
varovanja okolja in skrbi za razvoj podeželja. Poleg geoloških znamenitosti je v Geoparku
predstavljena bogata naravna in kulturna dediščina. V Sloveniji sta trenutno oblikovana dva
geoparka – Geopark Karavanke in Geopark Idrija. Slednji je tudi javni partner Gimnazije
Jurija Vege Idrija. V sklopu Geoparka potekajo številni izobraževalni programi, ki so
primerni tako za vrtce, osnovne kot srednje šole (Geopark Idrija, 2017). Učiteljica je v
intervjuju omenila sodelovanje s priznanim geologom Bojanom Režunom, ki je vodja
strokovne skupine Geoparka Idrija (glej preglednico 18; prilogi C in D). Učiteljica je omenila
tudi izvedbo skupinskega terenskega dela, kjer so dijaki preučevali stanje voda. Obiskali so
lokalna podjetja (Komunalo Idrija, Geologijo d.o.o., Center za upravljanje z dediščino živega
srebra), kjer so zbirali podatke o dosedanjih raziskavah o kvaliteti voda. V sodelovanju s
Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra so izvedli delavnice o vsebnosti živega
srebra. V pripravi je tudi projekt, ki povezuje tri kraje in njihove šole, ki sodijo pod
UNESCO-vo zaščito. Sem sodijo Škocjanske jame in šola iz Sežane, Ljubljansko barje in
Gimnazija Želimlje ter mesto Idrija in Gimnazija Jurija Vege Idrija (prav tam). Zopet je
opazno, da se učiteljica, ki uči na tej šoli za polovični delovni čas in ni domačinka, ne
vključuje v sodelovanja z lokalnimi podjetji, društvi in ustanovami v takšni meri kot druga
intervjuvana učiteljica. Idrijska občina ima specifične naravnogeografske danosti, iz česar pa
izvirajo tudi številne kulturne posebnosti. Za zaščito in promocijo teh posebnosti so bila
ustanovljena številna lokalna društva in lokalne ustanove (npr. Geopark, Center za upravljanje
z dediščino živega srebra, Idrijsko-Cerkljanska razvoja agencija…), s katerimi lahko učitelji
izvedejo številne delavnice, terenske vaje ali projekte in s tem obogatijo pouk geografije in
družboslovja.
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7.3

VKLJUČEVANJE

TEM

TRAJNOSTNEGA

RAZVOJA

PRI

DRUGIH

PREDMETIH IN NA RAVNI CELOTNE ŠOLE
Raziskovalno vprašanje 14: Kako strokovni delavci, vključeni v raziskavo, opredeljujejo
pojem trajnostni razvoj? Ali njihova definicija zajema vse tri glavne dimenzije (okolje,
družba, gospodarstvo) trajnostnega razvoja?
Preglednica 19: Definicija trajnostnega razvoja s strani strokovnih delavcev
ŠIFRA
ST1

R

S
K
ST2
A
F
B

KODE


Ohranitev/izboljšanje kvalitete bivanja za prihodnje
generacije.

















Naložba v prihodnost.
Asociacija na ekologijo.
Ohranitev/izboljšanje kvalitete bivanja.
Zavedanje o naši vlogi in odgovornosti.
Razvoj tehnologij in razvoj družbe.
Občutljivost za okolje.
Misel na prihodnje generacije.
Misel na prihodnje generacije.
Življenje in razvoj v sožitju v naravo.
Problem združljivosti z razvojem tehnike.
Delovanje, usmerjeno k ohranjanju okolja.
Spoštovanje narave in njenih virov.
Misel na prihodnje generacije.
Varčevanje z energijo in drugimi dobrinami.
Možnost aktualizacije pri pouku.

KATEGORIJA

definicija
pojma

Večino intervjuvancev poudarja pomen ohranjanja ali celo izboljšanja naravnega okolja in
kvalitete življenja za prihodnje generacije. Njihove definicije so tako skladne opredelitvi
trajnostnega razvoja iz leta 1987, ki je opredelila pojem trajnostni razvoj kot »obliko razvoja,
ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrožala prihodnje generacije pri
zadovoljevanju njihovih potreb« (Bertoncelj in sod., 2015, str. 16). Med definicijami je
opazno zavedanje o nujnosti spoštovanja narave in njenih virov, kar je izrazito okoljski vidik.
Ta vidik je v definicijah intervjuvancev najbolj poudarjen. Povezava koncepta z okoljskimi
vprašanji je vidna tudi v odgovoru intervjuvanke, ki trajnostni razvoj asociira z ekologijo. V
nekaterih definicijah lahko opazimo tudi druga dva vidika. Tako naj bi bil trajnostni razvoj
razvoj, ki bi vzporedno omogočal razvoj tehnologije in družbe ob hkratnem sožitju z naravo.
Ravnateljica je v definiciji poudarila tudi zavedanje o naši vlogi in odgovornosti, kar je
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izredno pomembno, saj se morajo strokovni delavci in dijaki zavedati, da imajo svojo vlogo
pri reševanju perečih tematik s področja trajnostnega razvoja in da imajo možnost postati del
rešitve aktualnih problemov (glej preglednico 19; prilogo E). Iz definicij lahko razberemo, da
večina intervjuvancev poudarja nadaljnji razvoj gospodarstva (ob upoštevanju okoljskih
omejitev), kar je skladno s številnimi definicijami, ki poudarjajo odgovorno in uravnoteženo
dvigovanje materialnega, socialnega in okoljskega blagostanja (Bertoncelj in sod., 2015, str.
16). Medtem pa so nekateri avtorji kritični do stalnega razvoja, saj le-ta ne bi bil mogoč na
omejenem in končnem planetu (Plut, 2010). Omeniti moramo tudi odgovor ene izmed
intervjuvank, ki je definirala trajnostni razvoj v povezavi s poukom. Izpostavila je, da
trajnostni razvoj pri pouku prinaša možnost aktualizacije (glej preglednico 19; prilogo E).
Teme trajnostnega razvoja so namreč zelo aktualne, saj zajemajo številne pereče in
raznovrstne probleme sodobnega sveta. Prav zaradi tega se lahko te tematike vključujejo v
številne šolske predmete. Zanimiva je primerjava z učiteljicama geografije in družboslovja, ki
v svojih odgovorih nista neposredno izrazile potrebe po ohranjanju okolja za prihodnje
generacije, čeprav jo lahko razberemo posredno.
Raziskovalno vprašanje 15: Kakšno vlogo ima po mnenju izbranih strokovnih delavcev
njihov predmet oziroma šola pri vključevanju idej trajnostnega razvoja?
Preglednica 20: Vloga šole/poučevanega predmeta pri ozaveščanju dijakov o konceptu
trajnostnega razvoja
ŠIFRA
ST1

KODE

KATEGORIJA









Pomembna vloga.
Težko dosegljivo.
Vzgojna vloga.
Seznanitev z dejstvi.
Zavedanje o naši vlogi in odgovornosti.
Pomembna vloga.
Velika vloga okoljskega in gospodarskega vidika.

ST2



Številne tematike v sklopu pouka.

A



Pomembna vloga.

F






Številne tematike v sklopu pouka.
Debate na razrednih urah.
Možnost večje vloge.
Omejenost z maturitetnimi vsebinami.

R
S
K

B
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vloga
šole/poučevaneg
a predmeta pri
ozaveščanju
dijakov o
konceptu
trajnostnega
razvoja

Intervjuvanci se strinjajo, da je vloga njihovega predmeta oziroma šole pri vključevanju idej
trajnostnega razvoja pomembna. Kljub temu nekateri intervjuvanci izpostavijo tudi težave, s
katerimi se srečujejo. Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov izpostavi, da ima šola
izredno pomembno funkcijo, čeprav je to v srednjih šolah včasih težje doseči kot v vrtcu in
osnovnih šolah. Medtem učiteljica biologije izpostavi, da bi lahko bila vloga njenega
predmeta še večja, vendar je zelo omejena s cilji v učnem načrtu. Ostali učitelji izpostavijo
predvsem konkretne vsebine, ki jih obravnavajo pri pouku, kot so varstvo okolja, ločeno
zbiranje in reciklaža odpadkov, obnovljivi viri energije, varčevanje z energijo itn. Učiteljica
fizike omeni, da so številne tematike tudi obravnavane v sklopu razrednih ur (glej preglednico
20; prilogo E). Zanimivo je, da vsi intervjuvani učitelji omenjajo predvsem spoznavno
področje, medtem ko ravnateljica opozori: »»Absolutno vzgoja. Prvič, da jim pokažeš
situacijo takšno, kakršna je, da jim prikažeš posledice, ki bodo nastale, če se bo tak trend še
nadaljeval in jim navsezadnje prikažeš, kako lahko oni sami prispevajo, da se to ne bo
zgodilo« (prav tam). Ravnateljica tako v prvi vrsti opozori na vzgojo. Obenem omeni tudi
spoznavno področje, saj naj bi dijakom prikazali realno situacijo. Navsezadnje pa lahko iz
odgovora razberemo tudi akcijsko področje, saj naj bi dijakom prikazali, kaj lahko kot
posamezniki naredimo, da se tak negativen trend ne bo nadaljeval. V teoretičnem uvodu smo
že omenili številne avtorje (Flogaiti, Liarakou, 2008; Dermol Hvala in sod., 2008; Sedmak,
2009), ki poudarjajo, da pri vzgoji in izobraževanju ne gre zgolj za golo kopičenje novega
znanja, ampak gre za celosten razvoj osebe, ki se razvija v aktivnega in odgovornega
državljana. Na podobna področja, ki jih je potrebno razvijati pri pouku in na ravni celotne
šole, je opozorila tudi učiteljica geografije, ki je izpostavila učne vsebine, vzgojne vsebine in
geografske kompetence in veščine (glej poglavje 6.2).
Raziskovalno vprašanje 16: Ali strokovni delavci pri svojem delu vključujejo koncept
trajnostnega razvoja namensko ali nenamensko? Pri katerih dejavnostih ga vključujejo?
Preglednica 21: Namensko/nenamensko vključevanje koncepta
ŠIFRA
ST1
R
S

KODE







KATEGORIJA

Določeni projekti namensko.
Določeni projekti nenamensko.
Izdelava zaključnih izdelkov na to temo – nenamensko.
Aktivnosti načrtovane v letnem delovnem načrt –
namensko.
Impulzivne ideje – nenamensko.
Namensko.
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namensko/
nenamensko
vključevanje
koncepta

K



Doseganje drugih ciljev pouka in istočasno osveščanje –
namensko.

ST2
A
F
B





Namensko in nenamensko.
Namenska izbira obravnavanih besedil.
Nenamensko preko obravnave tem v sklopu predmeta.



Nenamensko preko obravnave tem v sklopu predmeta.

Pri tem vprašanju smo naleteli na izredno raznolike odgovore. Nekateri strokovni delavci so
odgovorili, da vključujejo koncept popolnoma namensko, bodisi v obliki izvedbe določenih
projektov (npr. zbiranje odpadkov, načrtovanje varčevanja z energijo …) ali v okviru rednih
ur (npr. z izbiro besedil s takšno tematiko ali preko izbire učnih ciljev, ki jih želimo doseči v
sklopu predmeta). Določeni učni cilji, ki se povezujejo s konceptom trajnostnega razvoja, so
lahko zapisani neposredno v učnem načrtu (npr. biotska raznovrstnost pri predmetu biologija)
ali pa učitelji določene učne cilje razširijo v tematike, ki jih vežemo na ta koncept. Tak primer
navede učiteljica fizike, ki omeni, da se pri tematiki o prevajanju toplote pogovarjajo o
energetskih prenovah stavb (izolacija, okna ...). Tudi ravnateljica je odgovorila, da je velik del
aktivnosti vključen in načrtovan v letnem delovnem načrtu in tako izbran popolnoma
namensko. Določene aktivnosti pa so povezane s konceptom trajnostnega razvoja nekoliko
manj namensko. Tako je učiteljica strokovno teoretičnih predmetov omenila zaključne
izdelke, ki so potrebni za dokončanje poklicne mature. Izdelani so bili tudi številni zaključni
izdelki dijakov, ki so povezani s to tematiko, kot so električni moped, majhna vetrna
elektrarna, stiskalnica za pločevinke, rekuperator, grelnik vode iz odpadnih pločevink in
podobni izdelki. Pri teh izdelkih so se najprej dijaki sami odločili, da bodo izdelali določen
izdelek, nato pa je učiteljica izdelano napravo uporabila kot didaktični pripomoček, pri
katerem so izračunali bodisi zmanjševanje porabe energije ali načine varčevanja (glej
preglednico 21; prilogo E). Učiteljica kemije izpostavi: »Vedno gre za doseganje ciljev
učnega procesa in za istočasno osveščanje najprej pri rednih urah pouka, pri projektnem
dnevu, kjer prek terenskega dela raziskujemo biotski indeks Idrijce in pri naravoslovnem
dnevu, kjer obiščemo center za ravnanje z odpadki« (prav tam). Gre torej za doseganje
določenih učnih ciljev, obenem pa tudi za vzporedno ozaveščanje dijakov o izbrani
problematiki. Tako v sklopu terenskega dela, kjer raziskujejo biotski indeks Idrijce, dosegajo
raznolike učne cilje, med katerimi dijaki spoznavajo metode za merjenje onesnaževanja voda,
spoznavajo možne onesnaževalce voda, raziskujejo vodne organizme in podobno. Hkrati pa se
jih ob teh aktivnostih ozavešča o pomenu varovanja voda.
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Raziskovalno vprašanje 17: Katera izmed treh dimenzij trajnostnega razvoja se po mnenju
strokovnih delavcev pri njihovem pouku/na šoli najbolj poudarja?

Grafikon 1: Prevladujoči vidik trajnostnega razvoja

Večina intervjuvancev je odgovorila, da pri njihovem predmetu prevladuje okoljski vidik (glej
grafikon 1). Tako so odgovorili učitelji, ki poučujejo biologijo, kemijo, angleščino ali
strokovno teoretični predmet. Ravnateljica je kot prevladujoči vidik navedla okoljski vidik,
vendar je poudarila, da se v zadnjem času pogosteje omenja tudi socialni vidik, ki se navezuje
na sodobne družbene izzive (npr. problematika begunstva). Učiteljica fizike je izpostavila, da
prevladuje gospodarski vidik, čeprav pri tematikah omenijo tudi povezavo z okoljem (glej
prilogo E). Tako lahko že s kratkih pregledom učnega načrta za fiziko ugotovimo teme, ki so
vezane predvsem na gospodarski vidik, a jih lahko enostavno povežemo tudi z okoljskim
vidikom. Takšna primera sta poglavje Polprevodniki, kjer dijaki spoznajo način delovanja in
uporabo sončnih celic, ali poglavje Notranja energija in toplota, kjer dijaki spoznajo področje
varčne rabe energije in načine učinkovite toplotne izolacije objektov (Učni načrt fizika –
gimnazija, 2008, str. 18, 32). Po drugi strani pa učiteljica sociologije izpostavi, da pri njenem
predmetu prevladuje predvsem socialni vidik (glej prilogo E). V učnem načrtu za sociologijo
lahko opazimo številne cilje, ki se vežejo na socialni vidik trajnostnega razvoja, med drugim
naj bi dijaki razumeli vpliv družbene neenakosti na različne vidike življenja (izobraževanje,
zdravje, delo, potrošnjo, prosti čas), razumeli spreminjanje razkoraka med razvitimi in
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nerazvitimi državami in analizirali pojav revščine (Učni načrt sociologija – gimnazija, 2008,
str. 10-22). Pri ostalih predmetih pa gre predvsem za poudarjanje okoljskega vidika, ki naj bi
po analizi nekaterih avtorjev na splošno prevladoval tudi v slovenskem šolskem področju
(Sedmak, 2009, str. 34). Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali zares pri predmetih in na ravni
šole prevladuje ta vidik, ali pa se le zgolj ta vidik najpogosteje enači z idejo trajnostnega
razvoja. Prav tako je pomembna tudi izjava učiteljice strokovno teoretičnih predmetov, ki
pravi: »Po mojim izkušnjah pa profesorice pri drugih predmetih obravnavajo tudi druga
področja, zato so na šoli navsezadnje poudarjena vsa tri področja« (glej prilogo E). V
teoretičnem uvodu smo predstavili ideje avtorjev, ki trdijo, da sta vzgoja in izobraževanje za
trajnostni razvoj uspešna le, če sta celovita in zajameta vse tri vidike trajnostnega razvoja
(Barle, 2002). Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili v pomočjo intervjujev in analize
šolskih dokumentov, lahko trdimo, da na celotni šoli zares delujejo na različnih vidikih
trajnostnega razvoja. Sodelujejo namreč v raznovrstnih projektih, ki sodijo med različne
vidike trajnostnega razvoja (glej poglavje 6.1), obenem pa poudarjajo različne vidike tudi v
sklopu različnih šolskih predmetov (glej poglavji 6.2 in 6.3).
Raziskovalno vprašanje 18: Ali strokovni delavci menijo, da spodbujajo dijake k
vključevanju trajnostnega razvoja v njihovo vsakdanje življenje? Na kakšen način?
Preglednica 22: Mnenje strokovnih delavcev o spodbujanju dijakov k vključevanju koncepta v
vsakdanje življenje
ŠIFRA
ST1
R
S
K
ST2
A
F
B

KODE

KATEGORIJA




Spodbujanje k ločevanju odpadkov.
Spodbujanje k uporabi javnega prometa.






Glavni cilj vsake dejavnosti.
Dijakov ni mogoče prisiliti.
Velika vloga družine.
Obravnava tematik problemov sodobnega sveta.









Seznanjanje z okoljskimi problemi.
Spodbujanje k raziskovalnemu delu.
Dijaki kot ključni dejavniki razvoja in prihodnosti.
Potrebna sprememba miselnosti iz družine.
Obravnava tematik problemov sodobnega sveta.
Pomen lastnega zgleda.
Vzgoja za ekološko ravnanje.




Obravnava okoljskih problemov.
Ozaveščanje o pomenu biotske diverzitete.
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spodbujanje
dijakov k
vključevanju
koncepta v
vsakdanje
življenje

Vsi izbrani strokovni delavci menijo, da spodbujajo dijake k vključevanju trajnostnega
razvoja v vsakdanje življenje. K temu jih spodbujajo predvsem s seznanjenjem o pomenu
ločevanja odpadkov, poudarjanjem pomena uporabe trajnostnih mobilnih sredstev, z
debatiranjem o problemih sodobnega sveta (npr. revščina, pretirana potrošnja), opozarjanjem
o pomenu ohranjanja biotske diverzitete, spodbujanjem k varčevanju z energijo in vodo ter
podobnimi ukrepi (glej preglednico 22; prilogo E). Gre torej za tematike, kjer lahko dijaki
tudi sami aktivno sodelujejo pri reševanju omenjenih izzivov. Ravnateljica omeni, da je
spodbujanje dijakov k udejanjenju predstavljenih idej glavni cilj vsake dejavnosti. V
intervjuju pove: »Smisel vsakega projekta, vsake delavnice je ta, da naj bi dijak dobil vpogled
v določeno tematiko. Od dijaka pa je odvisno, ali mu bodo te informacije dale misliti in ali bo
to postalo njegovo vodilo. Seveda jih ne moremo prisiliti« (prav tam). Od strokovnih delavcev
je odvisno, v kolikšni meri bodo v svoje delo vključevali koncept trajnostnega razvoja,
medtem ko je od vsakega dijaka odvisno, ali bo predstavljeno tudi upošteval v vsakdanjem
življenju oziroma kot omeni ravnateljica, ali bo to postalo njegovo vodilo. Poleg vsebin, ki jih
učitelji predstavijo dijakom, pa je potrebno upoštevati tudi njihov lasten zgled, kar v
intervjuju poudari učiteljica angleščine (prav tam). V teoretičnem uvodu smo že omenili
nekatere avtorje, ki poudarjajo, da učitelj predstavlja pomembnega vzornika svojim učencem,
zato je pomembno, da učitelj najprej osebno sprejme idejo trajnostnega razvoja, šele nato jo
lahko zares učinkovito posreduje tudi svojim učencem (Javrh, 2008).
Ravnateljica in učitelj strokovno teoretičnih predmetov opozorita še na pomembno vlogo
staršev (glej preglednico 22; prilogo E). V teoretičnem uvodu smo že zapisali, da lahko šola
opravi velik del pri razvijanju vzgoje za trajnostni razvoj, obenem pa se morajo tudi starši
zavedati svoje pomembne vloge pri tem. Starši lahko veliko prispevajo k uspešni vzgoji za
okolje s tem, da se z otrokom veliko pogovarjajo o okoljskih tematikah in spodbujajo
radovednost otrok za dogajanje okoli sebe (Knez, 2002). Prav tako so pomembne tudi navade
ali razvade, ki jih dijaki prinesejo iz domačega okolja in lahko bodisi spodbujajo ali ovirajo
delovanje dijakov v skladu s konceptom trajnostnega razvoja.
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Raziskovalno vprašanje 19: Ali strokovni delavci menijo, da dijake navajajo tudi na kritičen
pogled na trajnostni razvoj? Ali z učenci problematizirajo določene izzive, ki so vezani na
trajnostni razvoj?
Preglednica 23: Mnenje strokovnih delavcev o navajanju dijakov na kritičen pogled
ŠIFRA

KODE

KATEGORIJA

kritičen pogled
na trajnostni
razvoj

S







Velik poudarek na ravni cele šole.
Sodelovanje v projektih, vendar brez problematiziranja.
Ogled filma in kasnejša debata na film.
Ogled Zbirnega centra, s katerim spodbudijo dijake k
razmisleku.
Neuporaba pojma trajnostni razvoj.
Ogled dokumentarnih filmov in kasnejša debata.
Projekt Filmska vzgoja in kritično mišljenje.
Projekt Mladi in mediji.
Uporaba metode debate.

K



Izbira provokativnih vprašanj.

A



Obravnava aktualnih člankov o perečih problematikah.

B



Izbira aktualnih tem.

ST1

R






Udeleženci intervjujev so v svojih odgovorih omenjali predvsem metode in načine dela, ki jih
uporabijo zato, da dijake spodbudijo h kritičnem razmišljanju. Omenili so predvsem metodo
debate, posredno opazovanje (ogled filmov, izbiro aktualnih člankov o perečih
problematikah), neposredno opazovanje (ogled zbirnega centra) in izbiro provokativnih
vprašanj (glej preglednico 23; prilogo E). Več o pomenu izbire raznolikih metod pri vzgoji in
izobraževanju za trajnostni razvoj smo govorili že v poglavju Oblike in metode pri vzgoji in
izobraževanju za trajnostni razvoj (glej poglavje 2.2.4). Številni avtorji izpostavljajo, da naj bi
uporabili čim več raznolikih metod, s katerimi učenci razvijajo spretnosti opazovanja,
komuniciranja, vrednotenja, sodelovanja in reševanja problemov (Godec, 2005). Kot
konkretne primere je učiteljica strokovno teoretičnih predmetov omenila ogled filma Plastik
fantastik, ki so si ga ogledali v sklopu Kulturnega maratona. Omenjeni film govori predvsem
o zmotah glede celotne problematike odpadkov in odpira številna nerešena vprašanja v zvezi s
to tematiko. Filmu je sledila debata, kjer so dijaki izpostavili svoje mnenje in kritični pogled
na ogledani film (glej preglednico 23; prilogo E). Izpostavila je tudi primer obiska Zbirnega
centra za ravnanje z odpadki na Vrhniki, kjer lahko dijaki opazijo ogromne količine odpadkov
(sicer ločenih), ki so posledica sodobnega načina življenja (prav tam). Tudi ogled takšnih
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podjetij lahko dijakom jasno predstavi posledice, ki jih prinaša pretirano potrošniški način
življenja. Dodatno pa lahko temo izkoristimo tudi za kritičen pogled na trajnostni razvoj. V
Sloveniji se je na podlagi državnih in evropskih sredstev pospešeno gradilo centre za ravnanje
z odpadki, za katere pa pravijo, da so predimenzionirani, saj je odpadkov manj kot kapacitet,
za katere so bili projektirani. V skladu z načeli trajnostnega razvoja so tako bili financirani
objekti, ki jih je potrebno sedaj uporabljati in vzdrževati. Centri za ravnanje z odpadki niso
polno zasedeni, kar pa povzroča med podjetji pravi boj za odpadke. Dodatna posledica
nepolne zasedenosti pa je tudi slabo poslovanje z odpadki, ki pa ga občutijo predvsem
davkoplačevalci (Vojna za smeti, 2017).
Ravnateljica izpostavi še nekaj drugih načinov, s katerimi spodbujajo kritično mišljenje, kjer
omeni projekt Filmska vzgoja in kritično mišljenje, ki so ga izvajali pred leti. V letošnjem
šolskem letu se izvaja projekt Mladi in mediji, kjer z dijaki kritično preučijo reklame, ki so v
veliki meri odgovorne za veliko potrošnjo in posledično za ogromno število odpadkov (glej
preglednico 23; prilogo E).
Ravnateljica izpostavi še en zanimiv pogled na trajnostni razvoj. V intervjuju omeni: »Mi
namerno ali nenamerno pojma trajnostni razvoj sploh ne uporabljamo. Ker se zelo hitro
zapleteš v nek celofan, zgolj okvir, medtem ko same prave vsebine ni. Mi se raje ukvarjamo z
vsebinami, ki so seveda podrejene temu konceptu. Tako na primer pogledamo kakšen
dokumentarni film na določeno temo in potem o tem kritično razpravljamo in razmišljamo.
Takšnih primerov je bilo v vseh teh letih ogromno« (prav tam). O tej dilemi smo nekoliko že
spregovorili v teoretičnem uvodu, kjer smo omenili, da največjo nevarnost pri trajnostnem
razvoju v šoli po mnenju nekaterih avtorjev predstavlja prav njegova osrednja prednost –
kompleksnost. Zaradi širine koncepta namreč grozi nevarnost, da bodo v šolskem prostoru
cilji ostali zgolj na deklarativni ravni. Pravega učinka pa ne bo, saj je področje preširoko, da
bi ga obvladali (Javrh, 2008). Tako obstaja velika nevarnost, da uporaba besede trajnostni
razvoj postane zgolj prazen okvir brez prave vsebine, zato se nam zdi pomislek ravnateljice
utemeljen. Vsesplošno ponavljanje trajnostnega razvoja v vseh programih in dokumentih
lahko torej hitro postane zgolj splošno uveljavljena floskula. Zaradi tega je izredno
pomembno, da izvajamo številne konkretne ukrepe in aktivnosti, ki pa bi jih lahko uvrstili v
koncept trajnostnega razvoja.
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Raziskovalno vprašanje 20: Ali se strokovni delavci pri vključevanju koncepta trajnostnega
razvoja v pouk srečujejo s kakšnimi težavami? Katerimi?
Preglednica 24: Težave strokovnih delavcev pri vključevanju koncepta
ŠIFRA

KODE

S












Zahteva veliko prostovoljnega dela.
Pomanjkanje interesa ni problem.
Pomanjkanje denarja, reševanje z donacijami.
Problematične predhodno naučene navade dijakov.
Zahteva veliko prostovoljnega dela.
Občasno potrebno uporabiti prisilo ali obvezo.
Pomanjkanje denarja, reševanje z donacijami.
Izčrpanost učiteljev.
Pomanjkanje podpore s strani Ministrstva.
Težave pri celostnem pogledu na določeno problematiko.

K



Pomanjkanje časa.

ST2
A
F
B




Pomanjkanje določenih znanj in informacij pri dijakih.
Brez težav.





Brez težav.
Preobsežne učne vsebine.
Pomanjkanje časa.

ST1

R

KATEGORIJA

težave pri
vključevanju
koncepta

Strokovni delavci so v intervjuju predstavili številne težave. Učiteljica strokovno teoretičnih
predmetov in ravnateljica sta omenili, da je v izvedbo projektov in različnih aktivnosti
vloženega veliko prostovoljnega dela s strani dijakov in učiteljev. Učiteljica strokovno
teoretičnih predmetov poskuša številne aktivnosti vključiti v redni pouk ali jih izvesti kot
medpredmetno sodelovanje. Kljub temu poudari, da ostane veliko dela za popoldanski čas
(glej preglednico 24; prilogo E). Tudi ravnateljica izpostavi: »Včasih je mogoče težko
motivirati dijake, da bi nekaj delali poleg rednega pouka. Veliko dela je namreč delanega na
prostovoljni bazi. Pogosto je potrebno pri dijakih uporabiti določeno prisilo ali obveza. Pod
te prisile tako sodijo delovna sobota, obvezne ekskurzije in podobne aktivnosti. […] Na koncu
sicer so naši dijaki navdušeni nad izvedenimi projekti in nato nadaljujejo projekt tudi izven
meja, ki smo si jih zastavili strokovni delavci« (prav tam). Tudi drugi strokovni delavci
omenijo, da na splošno ni problem z motiviranjem dijakov. Učiteljica strokovno teoretičnih
predmetov pojasni, da navadno niti ne pripravljajo določenih projektov, če ni dovolj
zanimanja. Nekoliko več problemov se pojavlja z ločevanjem odpadkov, kar so skozi
intervjuje omenili številni strokovni delavci. Tematika ločevanja odpadkov se poudarja že od
predšolske vzgoje in skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje, zato je mogoče postala že
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prevečkrat obravnavana tema in tako dijaki izgubijo interes zanjo. Iz odgovorov lahko
sklepamo, da težava ni v informiranosti dijakov o pravilnem ločevanju, saj so bila na to temo
izvedena številna predavanja (npr. predavanje Kam sodi naš odpadek?) in projekti (npr.
Ekošola). Razlog za pomanjkanja interesa dijakov za to področje vidijo nekateri učitelji v
prenasičenosti te tematike v šolskem prostoru. S temami ločevanja se namreč srečujejo od
predšolskega obdobja naprej. Kljub temu pa gre za področje, ki predstavlja pomembno
aktivnost dijakov, s katero lahko samostojno in aktivno prispevajo k izboljšanju obstoječega
stanja. Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov je omenila tudi eko straže, kjer naj bi šlo za
nadzor učiteljev ali dijakov, ki bi bili zadolženi za skrb za pravilno ločevanje. V raziskavi, ki
so jo izvedli v sklopu projekta Pozor(!)ni na okolje, so dijake spraševali, kaj bi jih spodbudilo
k večjemu ločevanju odpadkov. Dobra petina vprašanih je izpostavila tudi nadzor učiteljev
(Poročilo o rezultatih, 2011). Mogoče je smiselno uvesti nadzor učiteljev ali izbranih učencev
(npr. rediteljev) v času malice, saj se takrat opaža največ kršitev ločevanja. Šole se pogosto
vključujejo tudi v raznovrstne projekte na temo ločevanja. Številni projekti temeljijo na
tekmovanju oziroma ocenjevanju šol glede na njihovo uspešnost ločevanja odpadkov.
Najboljše šole pa so navadno nagrajene s privlačnimi nagradami – npr. izleti dijakov,
brezplačne vstopnice za koncerte in druge prireditve ter številne druge nagrade. Opisani
ukrepi temeljijo bodisi na zunanjem nadzoru bodisi na nagrajevanju dijakov. Ob tem si je
potrebno postaviti vprašanje, ali bomo s takšnimi ukrepi zares spodbudili dijake k ločevanju
tudi po končanih dejavnostih (npr. po tem, ko se konča tekmovanje) in tudi izven šolskih
prostorov. Zanimivo bi bilo na šoli izdelati še Ekokotiček, ki bi hkrati služil tudi kot prostor
za druženje. Na oglasnih deskah bi se vedno objavljalo zanimive prispevke s področja
trajnostnega razvoja in ažurirane informacije o aktualnih projektih.
Med ovirami ravnateljica izpostavi tudi izčrpanost učiteljev, saj poleg rednega dela sodelujejo
v številnih projektih, kar zahteva veliko prostovoljnega dela. Ravnateljica pogreša tudi
podporo s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo. V intervjuju omeni: »Tudi z »vrha« nas
rigidno kontrolirajo samo po izvedbi ur pouka. Formalno sicer spodbujajo takšne projekte,
vendar še vedno edino zares štejejo realizirane ure pouka. Gre za stroge, birokratske
normative« (glej preglednico 24; prilogo E). V Smernicah (Smernice …, 2007) so zapisali, da
bi ministrstvo, pristojno za šolstvo, poskušalo smernice uresničevati z zagotovitvijo
normativnih podlag, ki podpirajo vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, vključevanjem
koncepta trajnostnega razvoja kot kazalnika kakovosti na državni ravni in s številnimi drugimi
ukrepi. Na žalost pa lahko iz odgovora razberemo, da je poudarek še vedno na številu
101

realiziranih ur, medtem ko pa šola ne dobi prave podpore za izvedbo ostalih aktivnosti. Tako
je izvedba projektov odvisna zgolj od posamezne šole in samoiniciativnosti učiteljev in drugih
strokovnih delavcev.
Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov in ravnateljica izpostavita tudi problem
pomanjkanja denarnih sredstev. Določena sredstva se zbirajo iz šolskega sklada, medtem ko
velik del sredstev prispevajo tudi lokalna podjetja. Pri organizaciji projektov jim pomaga tudi
Mladinski center Idrija, ki skrbi za prijavo na natečaje in razpise (glej preglednico 24; prilogo
E).
Ostali učitelji navajajo predvsem problem pomanjkanja časa, preobsežne učne vsebine in tudi
pomanjkanje specifičnega znanja. Pri slednjem so učitelji navedli težavo slabega poznavanja
načina življenja pri dijakih iz drugih kultur, pomanjkanje znanja o energetski oskrbi v svetu in
problem celostnega razumevanja kompleksnih procesov (npr. globalizacije). Številni opisani
problemi so bili predstavljeni tudi v teoretičnem uvodu (Bratuša, 2005). Nekateri učitelji niso
izpostavili nobenih težav.

Raziskovalno vprašanje 21: Ali so se strokovni delavci udeležili strokovnih izobraževanj na
temo vključevanja koncepta trajnostnega razvoja? Ali so se izobraževali s pomočjo
strokovne literature? Ali menijo, da je na voljo dovolj didaktičnih gradiv na izbrano
tematiko?
Preglednica 25: Strokovna izobraževanja strokovnih delavcev in uporaba didaktičnih gradiv s
področja trajnostnega razvoja
ŠIFRA

ST1

KODE









Izobraževanja v sklopu projekta Ekošola.
Izobraževanje v sklopu projekta TESSI.
Izobraževanja v sodelovanju z Goleo.
Pridobivanje informacij na svetovnem spletu.
Uporaba priročnika na temo energije, obnovljivih virov
in energetske samooskrbe.
Potreba po didaktičnem gradivu o primerih dobrih praks
drugih šol.
Potreba po šolskem predmetu o trajnostnem razvoju, kjer
bi bile določene okvirne vsebine.
Večja dostopnost ustreznih e-gradiv.
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Izobraževanja na temo kritičnega mišljenja.
Nabava didaktičnih pripomočkov za določen predmet.
Izdelava didaktičnih pripomočkov v sodelovanju z
dijaki.
Majhen nakup literature zaradi pomanjkanja denarja.
Pridobitev gradiv preko donacij.
Neudeležba na strokovnih izobraževanjih.
Dostopnih premalo didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.
Neudeležba na strokovnih izobraževanjih.
Brez izobraževanja s pomočjo didaktičnih gradiv.
Pridobivanje informacij na svetovnem spletu.
Neudeležba na strokovnih izobraževanjih.
Dostopnih dovolj didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.
Neudeležba na strokovnih izobraževanjih.
Dostopnih dovolj didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.
Neudeležba na strokovnih izobraževanjih.
Dostopnih premalo srednješolskih didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.
Udeležba na strokovnih izobraževanjih v sklopu
Biotehniške fakultete.
Dostopnih dovolj šolskih didaktičnih gradiv.
Branje strokovnih člankov.

strokovna
izobraževanja in
didaktična
gradiva s
področja
trajnostnega
razvoja

Na področju strokovnega izobraževanja na temo vključevanja koncepta trajnostnega razvoja
se je po pričakovanjih največ izobraževanj udeležila učiteljica strokovno teoretičnih
predmetov, ki vodi številne šolske projekte, ki so vezani na obravnavani koncept. V intervjuju
je opisala: »Veliko izobraževanj je potekalo pri projektu Ekošola. V sklopu tega se enkrat
letno izvede srečanje koordinatorjev srednjih šol. V sklopu projekta čezmejnega sodelovanja
Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji (Teaching Sustainability across Slovenia and Italy –
TESSI) so potekala številna izobraževanja na temo vode, zraka in drugih podobnih tematik.
Več let sodelujemo tudi z Goleo – Goriško lokalno energetsko agencijo, ki tudi organizira
številna izobraževanja« (glej preglednico 25; prilogo E).
Opazimo lahko, da so bila izobraževanja navadno izvedena v sklopu projektov, v katere se je
vključila šola. Ravnateljica je omenila, da so se učitelji udeleževali delavnic in izobraževanj
na področju kritičnega mišljenja. Večina učiteljev, ki so sodelovali v fokusni skupini, je
odgovorilo, da se niso udeležili nobenih strokovnih izpopolnjevanj na to temo. Le učiteljica
biologije je izpostavila strokovna izobraževanja v okviru izobraževanj na Biotehniški
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fakulteti. Tudi obe učiteljici geografije in družboslovja se do sedaj nista udeležili nobenih
strokovnih izobraževanj s področja trajnostnega razvoja (prav tam). Sklepamo lahko, da se
učitelji najverjetneje udeležujejo strokovnih izobraževanj o tematikah, ki so neposredno
vezane na njihovo predmetno področje, medtem ko se ne udeležujejo izobraževanj o
trajnostnem razvoju, če niso izvedena v sklopu projektov, v katerih šola sodeluje. Kljub temu
se je oblikovala mreža številnih društev in organizacij, ki izvajajo izobraževanja za trajnostni
razvoj (glej poglavje 2.2.5 Izobraževanje učiteljev).
Učitelje smo vprašali, ali menijo, da je na voljo dovolj didaktičnih gradiv in ali se
izobražujejo s pomočjo didaktičnih gradiv na temo trajnostnega razvoja. Ravnateljico smo pri
tem vprašanju spraševali, ali spodbuja nakup strokovne literature in didaktičnih gradiv na
temo trajnostnega razvoja.
Grafikon 2: Mnenje izbranih učiteljev o ustreznosti količine didaktičnih gradiv na temo
trajnostnega razvoja

Iz grafikona 2 lahko razberemo, da največ intervjuvancev meni, da je na voljo dovolj
didaktičnih gradiv na temo trajnostnega razvoja. Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov
izpostavi: »Največ informacij pa izvem preko brskanja po svetovnem spletu. Prav na spletni
strani Golee so dostopna zelo uporabna e-gradiva, ki so sicer primerna predvsem za osnovne
šole. Izdali so tudi priročnik, kjer se dobi veliko informacij na temo energije, energetske
učinkovitost, obnovljivih virov energije in energetske samooskrbe. Dobro pa bi bilo imeti
didaktično gradivo o primerih dobrih praks drugih šol, saj sedaj vse delam po svoji zamisli.
Zanimivo bi bilo imeti tudi predmet na to tematiko, kjer bi bile že okvirno določene tematike.
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[…] Lahko bi obstajale tudi že izdelane naloge za dijake s tega področja« (glej preglednico
25; prilogo E). Izpostavi torej, da obstaja dovolj didaktičnih gradiv o tej tematiki, obenem pa
si želi več gradiv s primeri dobrih praks, ki so jih izvedli na drugih šolah. Nekateri učitelji so
izpostavili, da je gradiv sicer dovolj, vendar da zmanjka časa za prebiranje te literature.
Učiteljica fizike izpostavi, da je na trgu sicer dovolj gradiv, ampak niso primerna za
srednješolski nivo (prav tam). To težavo je izpostavila tudi učiteljica geografije in
družboslovja. Teme trajnostnega razvoja so seveda dovolj kompleksne, da se jih predstavi
tudi srednješolskim učencem, vendar na trgu prevladujejo predvsem priročniki za najmlajše in
za osnovnošolce. Ravnateljica je pri tem odgovoru povedala: »Glede didaktičnih pripomočkov
- dijaki imajo določena didaktična gradiva v sklopu različnih predmetov, kot so učinkovita
raba energije ali obnovljivi viri energije. Znotraj teh predmetov se nabavijo različna
didaktična gradiva, številna tudi sami izdelajo. Potem se občasno pojavijo priložnosti, da
dijaki razširijo svoje znanja na določenih didaktičnih učilih oz. pripomočkih. Takšen primer
je bil električni avtomobil, kjer so dijaki srednjega poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja spoznavali posamezne dele tega avtomobila.[…] Pri literaturi pa smo zelo
omejeni s finančnimi sredstvi, dobimo pa tudi kakšne donacije v obliki priročnikov in knjig, ki
se nanašajo na to tematiko« (prav tam). Pri tem je torej potrebno izpostaviti omejenost s
finančnimi sredstvi, s katerimi se srečujejo šole. Šola to precej uspešno rešuje z donacijami
različnih lokalnih podjetij in s pomočjo drugih organizacij, ki šoli priskrbijo priročnike, knjige
in druge didaktične pripomočke. Nekatere izdelajo tudi dijaki sami, kar pa predvsem velja za
srednje poklicne in srednje strokovne izobraževalne programe.
Grafikon 3: Izobraževanje izbranih učiteljev na področju trajnostnega razvoja
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Grafikon 3 prikazuje, ali se intervjuvani učitelji izobražujejo na področju trajnostnega razvoja.
Opazimo lahko, da se večino učiteljev posebej ne izobražuje na tem področju. Iz odgovorov
lahko sklepamo, da učiteljem navadno zmanjka časa za branje strokovne literature na to
tematiko, kljub temu pa so nekateri izpostavili, da redno prebirajo novice na svetovnem
spletu, ki se vežejo na ta koncept (prav tam).
Raziskovalno

vprašanje

22:

Ali

strokovni

delavci

sodelujejo

v

šolskem/regijskem/nacionalnem ali mednarodnem projektu, ki bi ga lahko vezali na
koncept trajnostnega razvoja? Ali na tem področju sodelujejo z lokalnimi društvi, občino,
podjetji, …?
Preglednica 26: Sodelovanje strokovnih delavcev v projektih, ki so vezani na koncept
trajnostnega razvoja
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ST1
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Projekt Bicikl.
Delavnica E-cikliraj.
Ekodan.
Ogled E-transformerja.
Zbiralne akcije nevarnih odpadkov.
Izdelava nakupovalnih vrečk v sodelovanju z Varstveno
delovnim centrom.
Izdelava zaključnih izdelkov.
Projekt Merjenje porabe energije na šoli in načrt za
zmanjševanje porabe.
Sodelovanje na tekmovanju Inteligentna raba energije v
šoli.
Projekt Mladi za učinkovito rabo energije.
Sodelovanje na nacionalnem in evropskem natečaju
Energy Globe Award.
Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.
Ogled filma Plastik fantastik.
Ogled Zbirnega centra za ravnanje z odpadki Vrhnika.
Predavanje o odpadkih v sodelovanju s Komunalo Idrija.
Izvedba likovnih natečajev na temo potrošništva.
Obravnava tematike trgovine z belim blagom v
sodelovanju z Afriškim inštitutom.
Projekt o vizualizaciji ločevanja odpadkov.
Sodelovanje z Geoparkom.
Popis kolesarskih poti in načrtovanje lastnih kolesarskih
poti.
Izvedba naravoslovnega dne.
Obisk Zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov
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KATEGORIJA

sodelovanje v
projektih in
sodelovanje z
lokalno
skupnostjo,
občino, podjetji
itn

S



Vrhnika.
Projekt v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija na temo
idrijske dediščine zapisane na Unescovem seznamu.

K



Neudeležba v projektih.

ST2



Neudeležba v projektih.

A



Neudeležba v projektih.

F



Projekt Yrons.

B



Neudeležba v projektih.

Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov je navedla številne šolske projekte, med katerimi
naj omenimo projekt Bicikl, delavnica E-cikliraj, Ekodan, ogled E-transformerja, zbiralne
akcije nevarnih odpadkov, izdelavo nakupovalnih vrečk v sodelovanju z Varstveno delovnim
centrom, izdelavo zaključnih izdelkov, projekt Merjenje porabe energije na šoli in načrt za
zmanjševanje porabe, sodelovanje na tekmovanju Inteligentna raba energije v šoli, projekt
Mladi za učinkovito rabo energije, sodelovanje na nacionalnem in evropskem natečaju Energy
Globe Award, projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, ogled filma Plastik
fantastik, ogled Zbirnega centra za ravnanje z odpadki Vrhnika in predavanje o odpadkih v
sodelovanju s Komunalo Idrija (glej preglednico 26; prilogo E). Ravnateljica je omenila še
številne druge projekte: »Izvedli smo tudi različne likovne natečaje na temo potrošništva.
Imeli smo tudi problematiko trgovine z belim blagom. Sodelovali smo tudi z Afriškim
inštitutom. […] Pred kratkim se je oblikovala skupina dijakov, ki sodeluje v projektu, kjer
želijo vizualizirati ločevanje odpadkov. Da bodo dijaki točno videli, kateri odpadki sodijo v
kateri koš. […] Ja, ali pa na primer vključevanje šole v lokalno skupnost preko Geoparka ali
pa smo pred leti v evropskim oddelkom imeli razne projekte, pa smo kolesarili in popisovali
kolesarske poti ter narisali svoje kolesarske poti, ki bi povezale številne naravne in kulturne
znamenitosti Idrije. […] Sedaj imamo naravoslovni dan in gremo v Krajinski park Zgornja
Idrijca, kjer spoznavamo kvaliteto vode, živelj, ki živi v in ob vodi, zakaj se lahko voda
uporablja, potem pomen malih hidroelektrarn. […]. Ali pa jih peljemo v ločevalnico
odpadkov na Vrhniko in tam doživijo, kaj pomeni, če ti ne ločuješ odpadkov« (prav tam).
Med učitelji, ki so bili vključeni v fokusno skupino, v projektih na dano tematiko sodelujeta le
učiteljica fizike, ki izpostavi projekt Yrons, kjer gre za mednarodno srečanje mladih
raziskovalcev, in učiteljica sociologije, ki izpostavi projekt, ki bo potekal v sodelovanju z
Mestnim muzejem Idrija na temo idrijske dediščine zapisane na Unescovem seznamu (prav
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tam). Številne projekte smo podrobneje opisali že v analizi šolskih dokumentov (glej poglavje
6.1). Omenjeni projekti pripomorejo, da dijaki bolje razumejo sodobne izzive in tudi aktivno
sodelujejo pri njihovem reševanju. S številnimi projekti pa lahko izboljšamo tudi nekatere
pomanjkljivosti občine, ki so bile izpostavljene v poglavju Trajnostni razvoj v občini Idrija
(glej poglavje 1.3). Ena izmed izpostavljenih slabosti je bila slaba informiranost občanov o
varovanju okolja. V intervjuju je učiteljica strokovno teoretičnih predmetov omenila, da so v
sklopu Eko dneva pripravili tudi zloženke o pravilnem ločevanju, ki so jih delili po lokalnih
gospodinjstvih. Prav tako dijaki sodelujejo v vsakoletnih čistilnih akcijah, kamor povabijo
tudi druge občane. Za vse občane priredijo tudi Kulturni maraton, kjer so predstavljene tudi
tematike trajnostnega razvoja. Letos je v sklopu tega dogodka potekal ogled filma Plastik
fantastik. Z omenjenimi projekti šola spodbuja tudi večjo informiranost med občani. Med
slabostmi je bila prav tako izpostavljena razdrobljenost turistične ponudbe (prav tam).
Ravnateljica je omenila projekt, kjer so kolesarili in popisovali obstoječe kolesarske poti in
narisali načrte novih kolesarskih poti, ki bi povezovale naravne in kulturne znamenitosti
idrijske občine. V omenjenem projektu se dijaki seznanijo z naravno in kulturno dediščino in
aktivno iščejo rešitve za povezovanje turistične ponudbe. Najboljše ideje se lahko kasneje tudi
realizira, kar prispeva tudi k dejanskemu povezovanju turističnih točk v občini. Med
pomanjkljivostmi idrijske občine so avtorji strategije omenili tudi premajhno vključenost
mladih v dogajanja. S številnimi projekti (Eko dan, projekt Bicikl …) se dijaki aktivno
vključijo v lokalno skupnost. Aktivnosti na področju trajnostnega razvoja tako niso zgolj
zanimiva in poučna dopolnitev pouka, ampak pomembno vplivajo tudi na procese na ravni
celotne občine.
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IV.

POVZETEK
V sklopu analize šolskih dokumentov in intervjujev lahko ugotovimo, da Gimnazija Jurija
Vege Idrija izvaja številne aktivnosti, ki bi jih lahko uvrstili v koncept trajnostnega razvoja.
Opazimo lahko, da so na ravni celotne šole vključeni vsi trije vidiki trajnostnega razvoja
(okoljski, socialni, gospodarski). V svojih definicijah so intervjuvani strokovni delavci
pogosto izpostavili različne dimenzije, zato lahko sklepamo, da se večino strokovnih delavcev
na omenjeni šoli zaveda kompleksnosti koncepta. Prav tako so v odgovorih povedali, da ima
po njihovem mnenju njihov predmet oziroma šola veliko vlogo pri vključevanju idej
trajnostnega razvoja. Takšno mišljenje pa omogoča, da postane vključevanje trajnostnega
razvoja celostno. Vsak učitelj si mora namreč prizadevati, da cilje trajnostnega razvoja
smiselno poveže s cilji predmeta. Obenem pa se mora zavedati tudi svoje vloge, ki jo ima kot
vzor. Vključevanje tematik trajnostnega razvoja v pouk in sodelovanje v številnih projektih je
zagotovo izredno dobrodošlo, a se moramo zavedati, da mora k večji trajnostnosti stremeti
celotno delovanje šole.
V analizi intervjujev smo opazili, da nekateri učitelji opozarjajo na pomanjkanje potrebnega
znanja. Omenjeno težavo lahko učinkovito rešujemo z medpredmetnim sodelovanjem med
učitelji različnih strok oziroma med učitelji družboslovnih in naravoslovnih predmetov.
Medpredmetno sodelovanje nudi medsebojno dopolnjevanje strokovnih znanj učiteljev,
obenem pa omogoča, da dijakom predstavijo različne poglede na obravnavano tematiko in s
tem prikažejo snov bolj celostno. Kot šibko področje se je na obravnavani srednji šoli
izkazalo tudi izobraževanje učiteljev na področju trajnostnega razvoja. Pri izobraževanju je
pomembno, da so učitelji opremljeni z znanjem in tudi z veščinami, kako to znanje
posredovati. Na voljo je sicer bogata zbirka didaktičnih gradiv, ki pa je pogosto prilagojena za
vzgojitelje in učitelje na nižjih stopnjah izobraževanja.
V magistrskem delu smo posebno pozornost namenili predmetom z geografsko vsebino.
Analizirani učni načrti in katalogi znanja dajejo učiteljem dobro podlago za vključevanje
koncepta trajnostnega razvoja v pouk. Preko analize intervjujev pa smo opazili, da je
vključenost teh tematik v veliki meri odvisna tudi od posameznega učitelja. Pri geografiji in
družboslovju se poudarja pomen terenskega dela, saj omogoča dijakom, da spoznajo lokalne
109

izzive s področja trajnostnega razvoja in aktivno sodelujejo z lokalno skupnostjo. Obenem pa
takšno delo od učitelja zahteva veliko priprav, časa in organizacijskih izzivov, saj mora med
drugim upoštevati tudi zakonska določila o številu spremljevalcev (en učitelj na 16 dijakov).
Na osnovi analize zbranih podatkov ugotavljamo, da se posamezne šole samostojno odločajo,
v kolikšni meri bodo izvajale in sodelovale v projektih, medtem ko to področje ni primerno
sistemsko urejeno na ravni celotne države. V sklopu intervjujev smo dodatno ugotovili, da
šole niso ovrednotene z vidika izvajanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, čeprav
so sicer bili izdelani kriteriji kakovosti za šole, ki vzgajajo za trajnostni razvoj (Breiting in
sod., 2008). Omenjeni dokument je zagotovo primeren za samoevalvacijo posamezne šole o
vključevanju koncepta trajnostnega razvoja v pouk, medtem ko dokument ne služi
predstavnikom šolskih oblasti za ocenjevanje šol, čeprav predstavljajo te dejavnosti veliko
dodano vrednost šole. Ob vsem zapisanem pa ne smemo pozabiti, da je glavni cilj, da to
vedenje postane osnova za delovanje dijakov v vsakdanjem življenju.
Magistrsko delo bi lahko dopolnili z izvedbo anket med vsemi strokovnimi delavci in dijaki,
saj bi tako dobili bolj realno sliko dogajanja na šoli. Zanimivo bi bilo namreč primerjali
učitelje istih predmetov, ali različno percipirajo prisotnost trajnostnih vsebin v učnih načrtih
svojih predmetov.
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V.

SUMMARY
As part of the analysis of the school documents and interviews it can be concluded that Jurij
Vega Grammar School in Idria carries out a number of activities that might fall into a
category of sustainable development. It can be observed that at the level of the entire school
all the three aspects of sustainable development are included (environmental, social and
economic). In their definitions the professional staff within the school that were interviewed
frequently, pointed out different dimensions, so it can be concluded that the majority of
professional workers working for the school in question are well aware of the complexity of
this concept. They furthermore claimed that according to their opinion, the subject they teach
or the school they are in, plays a big part in integrating the ideas of sustainable development.
That kind of perspective makes it possible for the involvement of sustainable development to
become integrated. Every teacher has to strive to sensibly connect the objectives of
sustainable development with the goals of the subject they are teaching and simultaneously be
aware of the role they play as teachers in order to set an example. Integrating the topics of
sustainable development into educational courses and participation in a number of projects are
definitely the two factors that are extremely welcome in the process. We must however be
aware of the fact that the operation of the entire school has to aspire to greater sustainability.
It was observed during the interview analysis that some teachers point to the lack of the
necessary knowledge. The issue in question can effectively be addressed by cross-curricular
cooperation between the teachers of different expertise, i.e. between the teachers of social and
natural sciences. Cross-curricular cooperation offers mutual complementarity of the teachers'
different professional fields and at the same time makes it possible for them to present the
students with different perspectives of the topics being covered and therefore present the
contents of the subject in a more integrated manner. Teachers' education in the field of
sustainable development at the school in question has turned out to be a weak point as well. In
education it is important that people have the knowledge and the skills to pass it forward.
There is an abundant collection of didactic materials, but it is frequently adapted for childcare
workers or teachers on primary school levels.
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In this master's thesis a special attention was paid to geographical subjects. The analysed
curricula and catalogue records of school knowledge provide the teachers with good
foundation for integrating the concept of sustainable development into their classes. However,
during the analysis of the interviews it was observed that the integration of such topics largely
depends on the individual teacher. In subjects such as geography and social sciences the
importance of field work is heavily emphasized, as it enables the students to become familiar
with local challenges related to sustainable development and actively participate with a local
community. At the same time such a method of approach requires a lot of preparation, time
and organizational challenges on the teachers’ part, as they have to follow the legal provisions
regarding the number of escorts (one teacher for 16 students).
Based on the analysis of the collected information it was determined that individual schools
independently decide to what extent they will carry out and participate in the projects,
although state-wise this field is not properly systemically regulated. After the interviews it
was additionally determined that the schools are not evaluated based on how they implement
education and schooling in terms of sustainable development, even though the quality criteria
for schools that promote sustainable development have been developed (Breiting et al., 2008).
The document mentioned above is certainly suitable for self-evaluation of an individual
school in terms of integrating the concept of sustainable development into classes, but it does
not serve the school representatives as the means of school assessment, even though these
activities create a great added value to school systems. It must not be forgotten that the key
objective is to make this practice the base for how the students act in everyday life.

This master's thesis could be complemented by conducting surveys among all the professional
workers and students, as this would provide a more realistic picture of the events going on at
school. It would be interesting to compare the teachers of the same subjects and see if they
differently perceive the presence of sustainable development in their curricula.
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VIII. SEZNAM PRILOG
PRILOGA A: Vprašanja za polstrukturiran intervju z učiteljicama
geografije
 Kako bi vi opredelili pojem trajnostni razvoj?
 Kakšno vlogo pripisujete svojemu predmetu pri ozaveščanju dijakov za koncept
trajnostnega razvoja?
 Ali menite, da je v učnem načrtu dovolj ciljev, ki so vezani na koncept trajnostnega
razvoja?
 Ali vključujete cilje trajnostnega razvoja le v takšnem obsegu, kot so predpisani v
učnem načrtu ali v pouk vključite tudi druge cilje? Pri katerih konkretnih vsebinah?
 Ali pri obravnavi lokalne okoljske problematike vključujete cilje opisanega koncepta?
Pri katerih konkretnih vsebinah?
 Ali pri obravnavi aktualnih okoljskih problemov vključujete koncept trajnostnega
razvoja? Pri katerih konkretnih vsebinah?
 Omenili smo, da je trajnostni razvoj kompleksen koncept, ki zajema tri različna
področja – okolje, družbo in gospodarstvo. Katera izmed treh dimenzij trajnostnega
razvoja se pri geografiji in družboslovju po vašem mnenju najbolj poudarja?
 Ali menite, da spodbujate dijake k vključevanju trajnostnega razvoja v svoje njihovo
življenje? Na kakšen način?
 Ali menite, da dijake navajate tudi na kritičen pogled na trajnostni razvoj? Ali z učenci
problematizirate določene izzive, ki so vezani na trajnostni razvoj?
 Ali se pri vključevanju koncepta trajnostnega razvoja v pouk srečujete s kakšnimi
težavami? Katerimi?
 Ali ste se udeležili strokovnih izobraževanj na temo vključevanja koncepta
trajnostnega razvoja? Ali ste se izobraževali s pomočjo strokovne literature? Ali
menite, da je na voljo dovolj didaktičnih gradiv na izbrano tematiko? Ali poznate
Smernice za vključevanje trajnostnega razvoja v izobraževanje?
 Ali sodelujete v šolskem/regijskem/nacionalnem ali mednarodnem projektu, ki bi ga
lahko vezali na koncept trajnostnega razvoja? Ali na tem področju sodelujete z
lokalnimi društvi, občino, podjetji …?

PRILOGA B: Vprašanja za polstrukturiran intervju z ravnateljico,
učiteljico strokovnih predmetov in fokusno skupino učiteljev različnih
predmetov
 Kako bi vi opredelili pojem trajnostni razvoj?
 Kakšno vlogo pripisujete svojemu predmetu/šoli pri ozaveščanju dijakov za koncept
trajnostnega razvoja?
 Ali pri svojem delu vključujete koncept trajnostnega razvoja namensko ali samo
posredno za doseganje drugih ciljev? Pri katerih dejavnostih?
 Omenili smo, da je trajnostni razvoj kompleksen koncept, ki zajema tri različna
področja – okolje, družbo in gospodarstvo. Katera izmed treh dimenzij trajnostnega
razvoja se pri vašem predmetu/šoli po vašem mnenju najbolj poudarja?
 Ali menite, da spodbujate dijake k vključevanju trajnostnega razvoja v svoje njihovo
življenje? Na kakšen način?
 Ali menite, da dijake navajajo tudi na kritičen pogled na trajnostni razvoj? Ali z učenci
problematizirate določene izzive, ki so vezani na trajnostni razvoj?
 Ali se pri vključevanju koncepta trajnostnega razvoja v pouk/na šoli srečujete s
kakšnimi težavami? Katerimi?
 Ali ste se udeležili strokovnih izobraževanj na temo vključevanja koncepta
trajnostnega razvoja? Ali se izobražujete s pomočjo strokovne literature? Ali menite,
da je na voljo dovolj didaktičnih gradiv na izbrano tematiko?
Za ravnateljico: Ali spodbujate učitelje k udeleževanju strokovnih izobraževanj na
temo trajnostnega razvoja? Ali spodbujate nabavo gradiv na to tematiko?
 Ali sodelujete v šolskem/regijskem/nacionalnem ali mednarodnem projektu, ki bi ga
lahko vezali na koncept trajnostnega razvoja? Ali na tem področju sodelujete z
lokalnimi društvi, občino, podjetji …?
Za ravnateljico: Ali šola sodeluje v šolskem/regijskem/nacionalnem ali mednarodnem
projektu, ki bi ga lahko vezali na koncept trajnostnega razvoja? Ali na tem področju
sodelujete z lokalnimi društvi, občino, podjetji …?

PRILOGA C: Transkripcija polstrukturiranega intervjuja z učiteljico
geografije
Kako bi vi opredelili pojem trajnostni razvoj? Kaj je za vas trajnostni razvoj?
Pri opredelitvi trajnostnega razvoja bi se oprla na cilje trajnostnega razvoja Združenih
narodov, ki naj bi jih dosegli do leta 2030. Pri spremljanju definicije pojma trajnostnega
razvoja sem opazila, da se definicija stalno dopolnjuje. Malce sem gledala definicije iz 80.-tih
in 90.-tih let dvajsetega stoletja in opazila, da se dodaja nekatere nove člene. V osnovi je
trajnostni razvoj razvoj, ki naj bi bil neškodljiv oziroma v najmanjši možni meri škodljiv za
naravo in za okolje; širše gledano, ki bi zagotavljal pravično družbo. Temeljil naj bi na
varčevanju z naravnimi viri in bi postavil enako možnosti za vse ljudi po svetu, ne glede na
okolje oziroma kontinent, na katerem živijo. Pri tem je na primer potrebno zmanjševanje
revščine.
Ob pregledu definicij lahko ugotovimo, da številne opozarjajo, da trajnostni razvoj ne
vključuje zgolj okoljskega področja in s tem povezanih vsebin (npr. onesnaževanje
okolja, degradacija okolja, itn.). Trajnostni razvoj namreč poleg omenjenega področja
zajema tudi gospodarsko področje in področje družbe. Na področje gospodarstva se
vežejo tematike obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, itn., na področje
družbe pa tematike, kot so revščina, neenakost med spoloma, itn. Iz vaše definicije lahko
opazim, da ste že upoštevali vsa tri področja. Prosim vas, da tudi v nadaljevanju pri
svojih odgovorih upoštevate vsa omenjena področja.
Kakšno vlogo pripisujete šoli pri ozaveščanju dijakov za koncept trajnostnega razvoja?
Vlogo šole bi lahko razdelila nekako v tri sklope. Prvi sklop so učne vsebine. Da jih nekaj
navedem konkretno npr. obnovljivi viri energije v skandinavskih državah, dezertifikacija,
podnebne spremembe, zelena revolucija v Aziji in tako naprej. To so učne vsebine, pri katerih
dijaki spoznajo določene vsebine. Drug sklop so vzgojne vsebine. Sem bi sodilo spoznavanje
drugačnih (npr. prebivalstvo Afrike ali muslimanov), pozitiven odnos do okolja in
razmišljanje o svojih vrednotah. Ali je na primer čista voda moja vrednota? Ali sem za to
vrednoto se pripravljen nečemu odpovedati? Vzgojne vsebine so še empatija, toleranca do
drugačnih in graditev odgovornosti. In tretji sklop so geografske kompetence in veščine. Sem
sodijo recimo podjetnost, ampak v smislu Fairtrade. Delamo tudi na veščinah kritičnega

razmišljanja, kritičnosti do informacij in možnosti argumentiranja, npr. zakaj je problematično
izkoriščanje redkih kovin v demokratični republiki Kongo, kar je bila naša zadnja tematika.
Ali menite, da je v učnem načrtu dovolj ciljev, ki so vezani na koncept trajnostnega
razvoja?
Vsebin je dovolj, le časa je premalo. Eden takšnih primerov je, da imaš nekako predpisano
eno učno uro za rudarstvo Afrike. Odločitev učitelja je, ali boš naštel samo države in njihova
rudna bogastva ali boš omenil tudi problematike, ki iz tega izhajajo. Letos so dijaki pri pouku
izbirali med dvema problematikama: naftnim gospodarstvom Nigerije ali koltanom v
Demokratični republiki Kongo. Snov smo obravnavali preko različnih didaktičnih oblik in vse
to na koncu razširili še na vzgojne vsebine in veščine, ki sem jih prej omenila. To lahko sicer
naredim nekajkrat, če pa bi to naredila za vsako snov, pa ne bi prišla skozi vse cilje, ki so
zapisani v učnem načrtu. V učnem načrtu so vsebine nekako nakazane, zasnova, nato pa je na
nas učiteljih, kako jih bomo predstavili, koliko jih bomo aktualizirali v okviru ur, ki jih
imamo na razpolago. Menim, da je učni načrt preobsežen. Mislim, da bi bilo boljše, da bi bilo
manj v učnem načrtu, pa te tematike bolj poglobiti. Dijaki morajo snov dobro preštudirati, da
lahko izvedemo zahtevnejše analize določenih geografskih problemov, kar pa nam vzame
veliko časa.
Našteli ste že nekaj konkretnih tem, kjer razširite cilje, ki so navedeni v učnem načrtu.
Se spomnite še kakšnih konkretnih vsebin, kjer navadno dosežete dodatne cilje, ki niso
zapisani v učnem načrtu in so povezani s trajnostnim razvojem?
Zadnje čase opažam, da mi je začela bolj ležati družbena geografija. Fizična geografija je
absolutno neka podlaga, ampak pri tem je veliko fiksnega znanja. Npr. tektonika plošč je
takšna kot je, temo lahko aktualiziraš s potresi. Medtem pa je družbena geografija izredno
dinamična, veliko se dogaja in veliko imamo informacij z najrazličnejših koncev sveta. V
zadnjih letih izvajam raznolike ure s pomočjo različnih učnih metod in formativnega
spremljanja znanja, tematik na to temo pa je ogromno. En primer sem že prej omenila.
Ali pri obravnavi lokalne okoljske problematike vključujete cilje opisanega koncepta?
Pri katerih konkretnih vsebinah?
Pri geografiji imamo v četrtem letniku posledice rudarjenja, kjer sodelujemo z geologom
Bojanom Režunom pri izvedbi terenske vaje. Delali smo tudi projekt Idrijca in živo srebro,

kjer pa se je veliko znanja nanašalo na kemijo. Obravnavamo tudi druge negativne lokalne
probleme, kot sta na primer radon in živo srebro. Obravnavamo tudi tematiko čiste vode.
Govorimo o novem zajetju v Idrijski Beli, kjer obravnavamo prednosti v primerjavi s
prejšnjim zajetjem v Podroteji.
Ali pri obravnavi aktualnih okoljskih problemov vključujete koncept trajnostnega
razvoja? Pri katerih konkretnih vsebinah?
Pri uri, ko obravnavamo določeno snov, vedno poiščem, kaj je novega na tem področju. Npr.
kmetijsko Afrike zaključiš s pogovorom o Fair trade. Pri tem spoznajo vzroke, zakaj jo je na
trgu relativno malo izdelkov, ki so vključeni v sistem pravične trgovine. Le redki dijaki
poznajo ta certifikat. Tega je pri vsaki snovi zares veliko. Sedaj bomo obravnavali podnebne
spremembe v prvem letniku, kjer zopet vključim tudi malo kritičnega razmišljanja. V smislu
količine CO2-ja in o topli gredi. V zemljini zgodovine je bilo veliko CO2-ja v zraku v
določenih obdobjih – veliko več kot sedaj! Pa veliko je tudi vodne pare kot toplogrednega
plina. Poskušam jih torej spodbuditi, da malce razmišljajo o vplivu človeka. Jaz niti ne povem
svojega mnenja, ampak samo pogledamo to različno ozadje. Nato dijaki sami oblikujejo svoje
mnenje in ga v naslednjih letih še razvijajo.
Zanimivo. S tem se že nekako odgovorili, na moje naslednje vprašanje. Ali menite, da
dijake navajate tudi na kritičen pogled na trajnostni razvoj? Ali z učenci
problematizirate določene izzive, ki so vezani na trajnostni razvoj?
Omeniti moram, da gre pri prej omenjenem spreminjanju podnebja za dve stvari. Eno so
podnebne spremembe in različne teorije, ki so oblikujejo v zvezi s tem. Nekaj drugega pa je
pretirana potratnost z naravnimi viri, s slednjim pa se jaz absolutno strinjam. Gre za pretirano
porabo vode, lesa, rodovitnih površin, električne energije in podobno. Tukaj je ogromno
rezerv za bolj smotrno porabo virov, zaščito živalskih in rastlinskih vrst. To so dejstva, ki jih
je potrebno ločiti od globalnega segrevanja in pravcatega posla, ki je iz tega nastal. Dijake
poskušam opozoriti na to razliko. Če rečem, da sem malce skeptična o globalnem segrevanju,
to ne pomeni, da pristajam na to, da moramo biti potratni z energijo in da nam je mar za
okolje. To je recimo en tak primer, pri katerem z dijaki kritično diskutiramo o snovi, ki sodi
na področje trajnostnega razvoja.

Še en tak primer so brezplačna oblačila iz Evrope za afriške države. Sem vprašala dijake, ali
se jim zdi to v redu. Vsi so rekli ja, saj dobijo zastonj oblačila. Nato pa smo to pogledali še iz
druge smeri. S tem, ko se Evropa znebi starih oblačil, ni potrebno reciklirati, ampak s tem
zavira razvoj tekstilne industrije v Afriki, zaposlovanje žensk, ki bi najverjetneje delale v
tekstilni industriji in s tem malce dvignile svoj življenjski standard in mogoče izobrazbo
otrok. To je še eden od primerov, ko poskušam dijakom prikazati različne vidike.
Debatirali smo tudi o električnih avtomobilih, saj smo na šoli imeli priložnost izposoje
omenjenih avtomobilov. Na žalost pa menim, da imam premalo tehničnega znanja. Malo smo
razlagali o rudnikih redkih rud na Kitajskem, na primeru katerih smo ugotavljali, ali je ta
energija res tako zelena. Menim pa, da ni potrebno, da sama vedno podam svoje mnenje. Mi
samo pogledamo vse strani, nato pa dijaki oblikujejo sklep ali neko razmišljanje.
Omenili smo, da je trajnostni razvoj kompleksen koncept, ki zajema tri različna
področja – okolje, družba in gospodarstvo. Katero izmed treh področij trajnostnega
razvoja se pri geografiji in družboslovju po vašem mnenju najbolj poudarja?
Menim, da gre za preplet vseh treh in tudi za veliko povezovanje z drugimi predmeti. Pri
družbi se hitro dotakneš tematik s področja sociologije. Naše področje je zato predvsem
družba v povezavi z okoljem, npr. Andi in značilnosti okolja za življenje prebivalcev in s tem
povezano gospodarstvo. Ločiti teh dimenzij niti ne moreš.
Ali menite, da spodbujate dijake k vključevanju trajnostnega razvoja v svoje vsakdanje
življenje? Na kakšen način?
Menim, da je to velikokrat bolj šibka plat. Na splošno se pri pouku v okviru različnih tem
veliko debatira, v praksi pa bolj poskuša delovati Ekošola. Mogoče s kakšno vajo, ki smo jo
imeli z maturanti v četrtem letniku, npr. merjenje njihove domače porabe električne energije
in ugotavljanje, katere energente imajo doma za ogrevanje. Nato smo razpravljali, kateri
energenti so najbolj primerni, najbolj energetsko učinkoviti itn.. Kljub temu pa je pri
predmetu velik poudarek na teoretični ravni. Samo upaš lahko, da bo tudi doma razmišljal o
stvareh, ki smo jih razpravljali pri pouku in v skladu z njimi tudi deloval. Škoda, da nimamo
učitelji dovolj znanja. Drugače bi lahko naredili nek večmesečni projekt, npr. kako doma
varčujemo z vodo itn. Obstajali naj bi števci, ki se jih namesti na vodovodne pipe. Problem pa
je pomanjkanje tehničnega znanja pri učiteljih.

Ali se pri vključevanju koncepta trajnostnega razvoja v pouk srečujete s kakšnimi
težavami? Katerimi?
Eno težava je zagotovo pomanjkanje časa zaradi natrpanosti učnih načrtov. Drugače pa težave
navadno rešujem sama sproti. Ena takšnih je iskanje novih učnih metod. Ne moreš vedno
uporabljati istih metod, npr. branje časopisnega članka ali ogled kratkega filma. Potrebno je
poskrbeti, da se uporablja različne metode, mogoče debata ali da napišejo govor na določeno
gradivo. Mi smo obravnavali konflikt v Darfurju na tak način. Najprej so dijaki prebrali
dejstva o tem problemu, nato na so napisali govor. Tako poiščem nove metode ali pa si jih
izmislim sama.
Potem nimate problemov z motiviranjem dijakov?
Ne, to ne. Gre za izredno raznoliko področje, zato se ne naveličajo teh tematik. Prenasičenost
je edino s tematiko odpadkov. Od vrtca naprej imajo tematiko ločevanja odpadkov, zato je to
že prav prenasičeno področje. Naravni viri in njihova pretirana raba, ta tematika pa jim veliko
bolj odgovarja.
Ali ste se udeležili strokovnih izobraževanj na temo vključevanja koncepta trajnostnega
razvoja?
Strokovnih izobraževanj se nisem udeležila, sem pa sedaj pet let vodila Model United Nations
(MUN), kjer se najdejo tudi okoljevarstvene teme. Ko smo se pripravljali na srečanja, katerih
tematika je bila deforestacija, smo izvedeli veliko novih podatkov. V takem primeru se tudi
učitelj bolj poglobi kot za sam pouk o določenem problemu in vzrokih.
Kje pa iščete vire informacij o tematikah, ki so vezane na trajnostni razvoj? Ali se
izobražujete s pomočjo strokovne literature? Ali menite, da je na voljo dovolj
didaktičnih gradiv na izbrano tematiko? Ali poznate Smernice za vključevanje
trajnostnega razvoja v izobraževanje?
Večino na svetovnem spletu, strokovnih člankov ni veliko dostopnih ali pa so časovno
prestari. Na spletu pa dobiš veliko informacij, pri tem pa moraš seveda preveriti avtorja, da
dobiš res verodostojne podatke, bodisi na uradni strani ali pa kakšni časopisni članki, ki jim
zaupaš, npr. BBC. Pri didaktičnih gradivih opažam, da ni več trend, da bi naredili nove
učbenike na to tematiko, ampak bolj vse temelji na poskusih. Pri tem pa je problem, saj so ti

poskusi najpogosteje primerni za osnovne šole. Za gimnazijski program pa ni veliko
materiala. Več je za srednje poklicne in strokovne šole. Tam imajo tudi delavnice, kjer lahko
marsikaj izdelajo. Tudi na naši šoli imajo v sklopu programov strojni tehnik in mehatronik
operater veliko več možnosti za izdelavo konkretnih projektov, saj imajo primerne delavnice,
potrebno znanje in niso tako vezani na maturo. Poleg tega lahko ta izdelek predstavijo kot
svoj zaključni izdelek, ki je potreben za dokončanje poklicne mature. Pri gimnazijci pa imamo
zgolj laboratorij, ki pa ga bolj uporabljajo pri kemiji. Pri geografiji pa je to težje, razen na
terenu.
Omenjenega dokumenta ne poznam, poznam samo, kar je v učnem načrtu. Tistega leta sem
bila na porodniški, zato najbrž informacija ni prišla do mene.
Ali sodelujete v šolskem/regijskem/nacionalnem ali mednarodnem projektu, ki bi ga
lahko vezali na koncept trajnostnega razvoja? Ali na tem področju sodelujete z
lokalnimi društvi, občino, podjetji …?
Omenila sem že MUN. Je pa precej teoretično zasnovano. Sedaj sem v pripravi K2 projekta,
kot koordinator nekega projekta, kjer je glavna tema voda. V torek smo imeli Skype
konferenco z glavnim koordinatorjem iz šole iz Budimpešte. Kot osnovo projekta smo dali
cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov. Glede sodelovanja z drugimi inštitucijami. Bilo
je sodelovanje z Geoparkom na področju geologije. S prvimi letniki smo obravnavali vodovje
in smo v sklopu tega izvedli krajše skupinsko terensko delo. Ena skupina je šla na Geologijo
d.o.o., druga skupina je šla na Rudnik Idrija, tretja na Komunalo Idrijo, da bi ugotovili
obstoječe raziskave o kvaliteti vode. Z maturanti smo šli na Rudnik Idrija v njihov laboratorij,
kjer raziskujejo vsebnost živega srebra v prsti. Sem še jaz prinesla svoj vzorec prsti. Živim v
centru Idrije. In je koncentracija 10x presegla kritično vrednost živega srebra v prsti, ne mejno
vrednost.

S Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija imamo v kratkem

sestanek, ker so se prijavili na nek UNESCO-v projekt, kjer naj bi potekalo tudi sodelovanje
treh šol – Škocjanske jame, Sežana, Ljubljanski koliščarji, Gimnazija Želimlje in naša šola.
Bo pa bolj na temo dediščine.
Bi želeli še kaj dodati?
Mogoče res ta usmeritev, kaj konkretno lahko učitelji naredimo v srednji šoli. Menim, da je to
v vrtcu veliko lažje. Jaz drugače učim tudi predmet obnovljivi viri energije v programu

mehatronik. Tukaj moram spet opozoriti na pomanjkanje tehničnega znanja. Najprej je ta
predmet učil strojnik, nato profesorica fizike. Gre za precej tehnično zasnovan predmet. Jaz se
v določeni meri že lahko naučim delovanja vetrne elektrarne in jim to pravilno predstavim,
samo imam pa premalo tehničnega znanja, da bi lahko npr. naročila komponente preko eBaya
in bi sami nekaj sestavili. Menim, da so se dijaki na splošno spremenili in da radi samostojno
nekaj izdelajo in da to ni stvar samo tehničnih šol. Rabili bi tudi seminarje, kjer bi predstavili
več idej z drugih šol. Za srednje šole so dobri ti primeri z ameriških kolidžev, kjer lahko
vzameš veliko idej. Ena takih idej je bila učna ura o reki Nil, ki so ga razdelili tam v 20. letih
20. stoletja in določili, koliko vode lahko vzame posamezna država. In sedaj je to aktualno, ko
je potrebno to predrugačiti. Etiopija se razvija in za plantažno gospodarstvo potrebuje velike
količine vode, potem pa so tukaj še Sudan, Južni Sudan in Egipt. Dijaki so morali preučiti
glavne podatke o teh državah in podati mnenje, kako naj bi izgledala pravična razporeditev
vode iz Nila.

PRILOGA D: Kodiranje polstrukturiranih intervjujev učiteljic geografije

KODIRNE ENOTE
G1: »Trajnostni razvoj je razvoj, pri
katerem trajno ne škodiš naravnemu
okolju. Pri tem gospodarski razvoj
teče naprej, ampak v taki smeri, da je
v skladu z nekimi ekološkimi
zahtevami. Tudi če je pri tem
gospodarski razvoj malce počasnejši,
saj ekološki vidik prevlada nad
kapitalističnim.«
G2: »Pri opredelitvi trajnostnega
razvoja sem se oprla na cilje
trajnostnega
razvoja
Združenih
narodov, ki naj bi jih dosegli do leta
2030. Pri spremljanju definicije
pojma trajnostnega razvoja sem
opazila, da se definicija stalno
dopolnjuje. Malce sem gledala
definicije iz 80.-tih in 90.-tih let in
opazila, da se dodaja nekatere nove
člene. V osnovi je trajnostni razvoj
razvoj, ki naj bi bil neškodljiv
oziroma v najmanjši možni meri
škodljiv za naravo in za okolje; širše
gledano, ki bi zagotavljal pravično
družbo. Temeljil naj bi na varčevanju
z naravnimi viri in ki bi postavil
enako možnosti za vse ljudi po svetu,
ne glede na okolje oziroma
kontinent, na katerem živijo. Pri tem
je na primer potrebno zmanjševanje
revščine.«
G1: »Geografija je s tega vidika
pomembna,
saj
povezuje
naravoslovna
in
družboslovna
znanja. Pri geografiji tako ne gre
zgolj za neko točkovno znanje,
ampak lahko različna znanja,
različna vedenja med seboj uspešno
povežemo in predstavimo tako, da
dijake pritegnemo zraven.«

KODE

KATEGORIJE



Razvoj v skladu z
ekološkimi zahtevami.

definicija pojma



Povezanost s cilji ZN do
leta 2030.
Stalno dopolnjevanje
definicije.
Razvoj, ki ne škodi
okolju in zagotavlja
pravično družbo.
Varčevanje z naravnimi
viri.
Enake možnosti za vse
ljudi.









Pomembna vloga.
Povezovanje
družboslovnih in
naravoslovnih znanj.

vloga geografije
pri ozaveščanje
dijakov o
konceptu TR

G2: »Vlogo šole bi lahko razdelila
nekako v tri sklope. Prvi sklop so
učne vsebine. Da jih nekaj navedem
konkretno npr. obnovljivi viri
energije v skandinavskih državah,
dezertifikacija,
podnebne
spremembe, zelena revolucija v Aziji
in tako naprej. To ko učne vsebine,
pri katerih dijaki spoznajo določene
vsebine. Drug sklop so vzgojne
vsebine. Sem bi sodilo spoznavanje
drugačnih (npr. prebivalstvo Afrike
ali muslimanov), pozitiven odnos do
okolja in razmišljanje o svojih
vrednotah. Ali je na primer čista
voda moja vrednota? Ali sem za to
vrednoto se pripravljen nečemu
odpovedati? Vzgojne vsebine so še
empatija, toleranca do drugačnih in
graditev odgovornosti. In tretji sklop
so geografske kompetence in
veščine.
Sem
sodijo
recimo
podjetnost,
ampak
v
smislu
Fairtrade. Delamo tudi na veščinah
kritičnega razmišljanja, kritičnosti do
informacij
in
možnosti
argumentiranja, npr. zakaj je
problematično izkoriščanje redkih
kovin v Demokratični republiki
Kongo, kar je bila naša zadnja
tematika.«
G1: »V učnem načrtu sicer imamo
predpisane cilje, ki se nanašajo na
trajnostni razvoj, vendar jih moraš
tudi sam izpostavljati. Premalo ciljev
eksplicitno poudarja to tematiko.
Vsako tematiko poskušam še malce
navezati na trajnostni razvoj oziroma
na vpliv človekovih dejavnosti na
naravno okolje. Mislim, da učitelj pri
tem igra veliko vlogo, saj mora sam
poudariti te tematike. Če bi zgolj
sledil učnemu načrtu in izpostavljal
samo tiste cilje, ki so tam zapisani, bi
bilo premalo. Veliko je splošnih
ciljev, ki se navezujejo na to



3 sklopi: učne vsebine,
vzgojne vsebine (npr.
vrednote, empatija,
tolerantnost ...),
geografske kompetence
in veščine (npr.
podjetnost, kritičnost do
informacij …).



Veliko ciljev se
posredno nanaša na
koncept.
Večinoma splošni cilji.
Velika vloga učitelja.




pokritost
učnega načrta z
vsebinami
trajnostnega
razvoja

področje, vendar ni točno zapisano,
kako in pri katerih vsebinah naj bi te
cilje dosegel.«
G2: »Vsebin je dovolj, le časa je
premalo. Eden takšnih primerov je,
da imaš nekako predpisano eno učno
uro za rudarstvo Afrike. Odločitev
učitelja je, ali bo naštel samo države
in njihova rudna bogastva ali boš
omenil tudi problematike, ki iz tega
izhajajo. […]V učnem načrtu so
vsebine nekako nakazane, nato pa je
na nas učiteljih, kako jih bomo
predstavili,
koliko
jih
bomo
aktualizirali v okviru ur, ki jih
imamo na razpolago. Menim, da je
učni načrt preobsežen.«
G1: »Zagotovo v večjem obsegu.
Predvsem pri gospodarstvu, kjer
izpostavimo posledice gospodarjenja
na okolje. Podobno je tudi pri
prebivalstvu, kjer ugotavljamo vpliv
človeka na naravno okolje. Slovenija
je bolj natančno razdelana in tam
obravnavamo prav ekološki razvoj in
ekološke posebnosti Slovenije, zato
lahko pri teh tematikah malo bolj
razdelam. Pri obravnavi kontinentov
pa lahko izpostavimo zgolj neke
posamične primere.«
G2: » […] Fizična geografija je
absolutno neka podlaga, ampak pri
tem je veliko fiksnega znanja. Npr.
tektonika plošč je takšna kot je, temo
lahko aktualiziraš s potresi. Medtem
pa je družbena geografija izredno
dinamična, veliko se dogaja in veliko
imamo informacij z najrazličnejših
koncev sveta.«
»Letos so dijaki pri pouku izbirali
med dvema problematikama: naftnim
gospodarstvom Nigerije ali koltanom
v Demokratični republiki Kongo.
Snov smo obravnavali preko
različnih didaktičnih oblik in vse to


















Dovolj ciljev.
Premalo časa.
Cilji so nakazani,
učiteljeva odgovornost,
kako poglobljeno jih bo
predstavil.
Preobsežen učni načrt.

Vključevanje vsebin v
večjem obsegu.
Izpostavljanje posledic
gospodarjenja na okolje.
Izpostavljanje vpliva
človeka na naravno
okolje.
Veliko tematik v okviru
geografije Slovenije.
Predstavljanje
posameznih problematik
v okviru geografij
kontinentov.
Vključevanje vsebin v
večjem obsegu.
Aktualiziranje fizično
geografskih vsebin z
družbeno geografskimi
(tektonika plošč –
potresi).
Razširitev učnih ciljev
tudi na vsebine TR.

vključevanje
vsebin
trajnostnega
razvoja glede na
učni načrt

na koncu razširili še na vzgojne
vsebine in veščine, ki sem jih prej
omenila.«
G1: »Večinoma vključim lokalno
problematiko pri terenskih vajah v
četrtih letnikih. Ena izmed vaj je
izdelava turističnega prospekta, pri
kateri lahko izpostavijo tudi
ekologijo. Pri obravnavi snovi pa
imam navadno premalo časa.«



G2: »Pri geografiji imamo v četrtem
letniku posledice rudarjenja, kjer
sodelujemo z geologom Bojanom
Režunom pri izvedbi terenske vaje.
Delali smo tudi projekt Idrijca in
živo srebro, kjer pa se je veliko
znanja
nanašalo
na
kemijo.
Obravnavamo tudi druge negativne
lokalne probleme, kot sta na primer
radon in živo srebro. Obravnavamo
tudi tematiko čiste vode. Govorimo o
novem zajetju v Idrijski Beli, kjer
obravnavamo prednosti v primerjavi
s prejšnjim zajetjem v Podroteji.«
G1: »Aktualne okoljske probleme
vedno obravnavamo, tudi če se ravno
ne vežejo na našo obravnavano
tematiko. Zadnja takšna tematika je
bila, ko je ameriški predsednik
Trump zopet oživil idejo o naftovodu
čez zaščitnega območja.«












G2: »Pri uri, ko obravnavamo 
določeno snov, vedno poiščem, kaj je
novega na tem področju. Npr. 
kmetijsko
Afrike
zaključiš
s
pogovorom o Fair trade. […] Sedaj
bomo
obravnavali
podnebne
spremembe v prvem letniku, kjer
zopet vključim tudi malo kritičnega
razmišljanja. V smislu količine CO2ja in o topli gredi.

Vključitev lokalne
problematike v terenske
vaje v četrtem letniku.
Pomanjkanje časa pri
rednih urah.

obravnava
lokalnih
okoljskih
problemov v
povezavi s
konceptom TR

Seznanjanje s
posledicami rudarjenja v
sodelovanju z
geologom.
Projekt Idrijca in živo
srebro.
Obravnava problematike
radona in živega srebra.
Obravnava tematike
čiste vode na primeru
lokalnih vodovodnih
zajetij.

Ažurirana obravnava
aktualnih okoljskih
problemov.
Primer teme:
načrtovanje naftovoda
preko zaščitenih
območij v Severnih
Ameriki.
Stalna aktualizacija
obravnavanih vsebin.
Primer tem: Fair trade,
dileme v zvezi s
podnebnimi
spremembami.

obravnava
aktualnih
okoljskih
problemov v
povezavi s
konceptom TR

G1:
»Po
mojem
mnenju
gospodarstvo, ki pa ga navežemo
tudi na drugi dve področji. Pri tem
izpostavimo vpliv gospodarstva na
prostor in na ljudi.«
G2: »Menim, da gre za preplet vseh
treh in tudi za veliko povezovanja z
drugimi predmeti. Pri družbi se hitro
dotakneš
tematik
s
področja
sociologije. Naše področje je zato
predvsem družba v povezavi z
okoljem, npr. Andi in značilnosti
okolja za življenje prebivalcev in s
tem povezano gospodarstvo. Ločiti
teh dimenzij niti ne moreš.«
G1: »Takšen primer je sistem
ločevanja odpadkov, ki pa na šoli ne
teče tako, kot bi moral.«




Gospodarski vidik.
Izpostavljen vpliv
gospodarstva na prostor
in ljudi.




Preplet vidikov.
Vidikov ni mogoče
ločiti.



Izpostavljanje pomena
ločevanja odpadkov.

G2: »Menim, da je to velikokrat bolj
šibka plat. Na splošno se pri pouku v
okviru različnih tem veliko debatira,
v praksi pa bolj poskuša delovati
Ekošola. Mogoče s kakšno vajo, ki
smo jo imeli z maturanti v četrtem
letniku, npr. merjenje njihove
domače porabe električne energije in
ugotavljanje, katere energente imajo
doma za ogrevanje. Nato smo
razpravljali, kateri energenti so
najbolj primerni, najbolj energetsko
učinkoviti. Kljub temu pa je pri
predmetu
velik
poudarek
na
teoretični ravni. Samo upaš lahko, da
bo tudi doma razmišljal o stvareh, ki
smo jih razpravljali pri pouku in v
skladu z njimi tudi deloval. Škoda,
da nimamo učitelji dovolj znanja.
[…] Problem pa je pomanjkanje
tehničnega znanja pri učiteljih.«
G1: »Ja, vidim, da to opazijo tudi
dijaki sami, saj pogosto zapišejo
kakšne dileme v poročila, ali pa o
določenih tematikah berejo na
svetovnem spletu in potem želijo o
tem diskutirati tudi pri pouku. Ena od
takšnih tematik je izkoriščanje oljnih




Šibka plat geografije.
Teoretično zasnovan
predmet.
Problem pomanjkanja
tehničnega znanja, s
katerim bi izvedli
konkretne projekte.
Pomen projektov (npr.
Ekošola).
Izvedba vaje merjenja
domače porabe
električne energije.









Pobude dijakov o
obravnavi določenih
problematik.
Primeri problematik:
izkoriščanje oljnih
skrilavcev v ZDA,
dileme v zvezi z

vidik
trajnostnega
razvoja, ki pri
predmetu
najbolj prevlada

spodbujanje
dijakov k
vključevanju
koncepta v
vsakdanje
življenje

kritičen pogled
na trajnostni
razvoj

skrilavcev. […] Gre za kompleksne
dileme, kjer navadno ne moremo
priti do enoznačnega odgovora, saj
so tudi ljudje v Ameriki različnih
mnenj.[…] Potem smo imeli primer,
ko so nam na šolo dali v izposojo
dva električna avtomobila. Z dijaki
smo debatirali o tem, da električni
avtomobili vseeno za delovanje
potrebujejo elektriko, ki jo lahko
proizvedemo na bolj ali manj
trajnosten način. To pa lahko postane
problematično.«
G2: »Omeniti moram, da gre pri prej 
omenjenem spreminjanju podnebja
za dve stvari. Eno so podnebne
spremembe in različne teorije, ki so
oblikujejo v zvezi s tem. Nekaj
drugega pa je pretirana potratnost z
naravnimi viri, s slednjim pa se jaz
absolutno strinjam. […] To so
dejstva, ki jih je potrebno ločiti od
globalnega segrevanja in pravcatega
posla, ki je iz tega nastal. Dijake
poskušam opozoriti na to razliko. Če
rečem, da sem malce skeptična o
globalnem segrevanju, to ne pomeni,
da pristajam na to, da moramo biti
potratni z energijo in da nam je mar
za okolje. To je recimo en tak
primer, pri katerem z dijaki kritično
diskutiramo o snovi, ki sodi na
področje trajnostnega razvoja.
Še en tak primer so brezplačna
oblačila iz Evrope za afriške države.
Sem vprašala dijake, ali se jim zdi to
v redu. Vsi so rekli ja, saj dobijo
zastonj oblačila. Nato pa smo to
pogledali še iz druge smeri. S tem,
ko se Evropa znebi starih oblačil, ni
potrebno reciklirati, ampak s tem
zavira razvoj tekstilne industrije v
Afriki, zaposlovanje žensk, ki bi
najverjetneje delale v tekstilni
industriji in s tem malce dvignile
svoj življenjski standard in mogoče

električnimi avtomobili.

Primeri problematik:
globalno segrevanje,
brezplačna oblačila iz
Evrope za afriške
države, dileme v zvezi z
električnimi avtomobili.

izobrazbo otrok. To je še eden od
primerov, ko poskušam dijakom
prikazati različne vidike.
Debatirali smo tudi o električnih
avtomobilih, saj smo na šoli imeli
priložnost
izposoje
omenjenih
avtomobilov. Na žalost pa menim, da
imam premalo tehničnega znanja.
Malo smo razlagali o rudnikih redkih
rud na Kitajskem, na primeru
katerega smo ugotavljali, ali je ta
energija res tako zelena. Menim pa,
da ni potrebno, da sama vedno
podam svoje mnenje. Mi samo
pogledamo vse strani, nato pa dijaki
oblikujejo
sklep
ali
neko
razmišljanje.
G1: »Pri prej omenjenem ločevanju
odpadkov
je
problematična
nezainteresiranost dijakov, medtem
ko na drugih področjih ni problemov
z njihovim motiviranjem. Vedno je
problem tudi pomanjkanje časa. V
gimnazijskem
programu
dijaki
pokažejo veliko interesa za takšne
tematike, vendar si kot učitelj zelo
omejen s predpisano učno snovjo.
Učnega načrta pa se moramo držati
zelo natančno zaradi mature, kar pa
je omejujoče. V srednjem poklicnem
in
srednjem
strokovnem
izobraževanju pa imaš več možnosti
za proste vsebine in bi lahko to
podrobneje analizirali, pa dijaki ne
pokažejo tako velikega interesa
oziroma jih s takimi vsebinami težje
pritegneš.«
G2: »Ena težava je zagotovo
pomanjkanje časa zaradi natrpanosti
učnih načrtov. Drugače pa težave
navadno rešujem sama sproti. Ena
takšnih je iskanje novih učnih metod.
Ne moreš vedno uporabljati istih
metod, npr. branje časopisnega
članka ali ogled kratkega filma.«
» […] Gre za izredno raznoliko













Pri ločevanju odpadkov
problem
nezainteresiranosti
dijakov.
Motivacija drugače ni
problem.
Pomanjkanje časa.
Prenatrpanost učnih
načrtov.
V srednjem poklicnem
in srednjem strokovnem
izobraževanju več
možnosti za proste
vsebine, a manj interesa.

Pomanjkanje časa.
Prenatrpanost učnih
načrtov.
Potrebna uporaba
raznolikih učnih metod.
Pri ločevanju odpadkov
problem
nezainteresiranosti
dijakov.

težave pri
vključevanju
koncepta v pouk

področje, zato se ne naveličajo teh
tematik. Prenasičenost je edino s
tematiko odpadkov. Od vrtca naprej
imajo tematiko ločevanja odpadkov,
zato je to že prav prenasičeno
področje.«
»Jaz drugače učim tudi predmet
obnovljivi viri energije v programu
mehatronik. Tukaj moram spet
opozoriti na pomanjkanje tehničnega
znanja. Prej sta ta predmet učila
strojnik, nato profesorica fizike. Gre
za precej tehnično zasnovan predmet.
Jaz se v določeni meri že lahko
naučim delovanja vetrne elektrarne
in jim to pravilno predstavim, samo
imam pa premalo tehničnega znanja,
da bi lahko npr. naročila komponente
preko eBaya in bi sami nekaj
sestavili.«
G1: »Zaenkrat se nisem udeležila
nobenih strokovnih izobraževanj s
tega področja. Redno pa brskam po
svetovnem spletu za različnimi
novicami.
Pri
pouku
veliko
uporabljam tudi članke iz revij, kot
sta Science Illustrated in Gea. Za
Smernice pa še nisem slišala.«
G2: »Strokovnih izobraževanj se
nisem udeležila. […]Večino na
svetovnem
spletu,
strokovnih
člankov ni veliko dostopnih ali pa so
časovno prestari. Na spletu pa dobiš
veliko informacij, pri tem pa moraš
seveda preveriti avtorja, da dobiš res
verodostojne podatke, bodisi na
uradni strani ali pa kakšni časopisni
članki, ki jim zaupaš, npr. BBC. Pri
didaktičnih gradivih opažam, da ni
več trend, da bi naredili nove
učbenike na to tematiko, ampak bolj
vse temelji na poskusih. Pri tem pa je
problem, saj so ti poskusi
najpogosteje primerni za osnovne
šole. Za gimnazijski program pa ni
veliko materiala. […]Omenjenega













Motivacija drugače ni
problem.
Pomanjkljivo tehnično
znanje učiteljev.

Neudeležba na
strokovnih
izobraževanjih.
Pridobivanje informacij
na svetovnem spletu.
Nepoznavanje Smernic.

Neudeležba na
strokovnih
izobraževanjih.
Branje strokovnih
člankov.
Nepoznavanje Smernic.

strokovna
izobraževanja in
didaktična
gradiva s
področja
trajnostnega
razvoja ter
poznavanje
Smernic za
vključevanje
trajnostnega
razvoja v
izobraževanje

dokumenta ne poznam.«
G1: »Na tej šoli se je s tem bolj
ukvarjala druga profesorica
geografije. Na drugi šoli, na kateri
tudi poučujem, smo imeli projekte,
kjer smo raziskovali ekološke
značilnosti določenih rek, veliko smo
imeli medpredmetnega povezovanja
z biologijo, merili smo
onesnaževanje zraka ob Tržaški ulici
in ugotavljali degradacijo prsti na
Ljubljanskem barju.«
R: » […], sem pa sedaj pet let vodila
Model United Nations (MUN), kjer
se najdejo tudi okoljevarstvene teme.
Ko smo se pripravljali na srečanja,
katerih tematika je bila deforestacija,
smo izvedeli veliko novih podatkov.
V takem primeru se tudi učitelj bolj
poglobi kot za sam pouk o samem
problemu in vzrokih.«
»Sedaj sem v pripravi K2 projekta,
kot koordinator nekega projekta, kjer
je glavna tema voda. […]. Glede
sodelovanja z drugimi inštitucijami.
Bilo je sodelovanje z Geoparkom na
področju geologije. S prvimi letniki
smo obravnavali vodovje in smo v
sklopu tega izvedli krajše skupinsko
terensko delo. Ena skupina je šla na
Geologijo d.o.o., druga skupina je šla
na Rudnik Idrija, ena na Komunalo
Idrijo, da bi ugotovili obstoječe
raziskave o kvaliteti vode. Z
maturanti smo šli na Rudnik Idrija v
njihov laboratorij, kjer raziskujejo
vsebnost živega srebra v prsti. […] S
Centrom za upravljanje z dediščino
živega srebra Idrija imamo v kratkem
sestanek, ker so se prijavili na nek
UNESCO-v projekt, kjer naj bi
potekalo tudi sodelovanje treh šol –
Škocjanske
jame,
Sežana,
Ljubljanski koliščarji, Gimnazija
Želimlje in naša šola. Bo pa bolj na
temo dediščine.












Neudeležba v projektih
na tej šoli.
Udeležba v projektih o
kakovosti vode in zraka
na drugi šoli.

Koordinator projekta
MUN.
Projekt K2 na področju
voda.
Sodelovanje z
Geoparkom.
Izvedba terenskega dela
v sodelovanju z
Geologijo d.o.o.,
Rudnikom Idrija in
Komunalo Idrija.
Obisk laboratorija
Rudnika Idrija.
Sodelovanje s Centrom
za upravljanje z
dediščino živega srebra
v projektu o Unescovi
dediščini.

sodelovanje v
projektih in
sodelovanje z
lokalno
skupnostjo,
občino, podjetji
itn.

PRILOGA E: Kodiranje polstrukturiranih intervjujev ravnateljice,
učiteljice strokovnih predmetov in fokusne skupine

KODIRNE ENOTE

KODE

ST1: »Zame je trajnostni razvoj to, da 
bi živeli tako, da bi lahko tudi naši
zanamci živeli vsaj tako dobro, če ne
boljše.«

Ohranitev/izboljšanj
e kvalitete bivanja
za prihodnje
generacije.

R: »Predvsem naložba v prihodnost, ker
govorimo o samem razvoju, medtem ko
beseda trajnostni nakazuje na nekaj, kar
bo trajalo dlje časa. Največkrat me to
asociira na ekologijo. Ohraniti ali pa
celo izboljšati kvaliteto bivanja, pri tem
se zavedati, kakšni so lahko naši
prispevki in da svoj del tudi opravimo.«



S: »Zame je to razvoj, ki vzporedno z
razvojem novih tehnologij omogoča
tudi razvoj družbe in je pri tem
občutljiv za okolje, deluje v skladu z
okoljskimi standardi. Predvsem pa misli
tudi na prihodnje generacije.«
K: »[…] gre za skrb za prihodnje
rodove, da proizvajamo toliko, kolikor
potrebujemo in s čim manj odpadki in
onesnaževanja
in
tako
pustimo
zanamcem možnost življenja.«
ST2: »Trajnostni razvoj bi opredelil kot
življenje in razvoj v sožitju z naravo. V
tehniki je takšen razvoj težko združiti,
saj smo posredno ali neposredno
povezani z nafto in njenimi derivati.«
A: »Po moje je vse naše delovanje, ki
vodi k ohranjanju okolja.«



Naložba v
prihodnost.
Asociacija na
ekologijo.
Ohranitev/izboljšanj
e kvalitete bivanja.
Zavedanje o naši
vlogi in
odgovornosti.
Razvoj tehnologij in
razvoj družbe.
Občutljivost za
okolje.
Misel na prihodnje
generacije.
Misel na prihodnje
generacije.













F: »[…]se trajnostni razvoj kaže v 
spoštovanju narave in njenih virov, ki
pa niso neomejeni. Prav je, da danes, 
pri zadovoljevanju svojih potreb,
mislimo na prihodnje generacije. 
Vključuje varčevanje tako na področju
energije kot drugih dobrin.«

Življenje in razvoj v
sožitju v naravo.
Problem
združljivosti z
razvojem tehnike.
Delovanje,
usmerjeno k
ohranjanju okolja.
Spoštovanje narave
in njenih virov.
Misel na prihodnje
generacije.
Varčevanje z
energijo in drugimi
dobrinami.

KATEGORIJE
definicija pojma

B: »Pri pouku mi predstavlja predvsem 
možnost aktualizacije.«
ST1: »Menim, da ima šola izredno 
veliko in pomembno vlogo, čeprav je to 
v srednjih šolah včasih težko doseči.«
R: »Absolutno vzgoja. Prvič, da jim
pokažeš situacijo takšno, kakršna je, da
jim prikažeš posledice, ki bodo nastale,
če se bo tak trend še nadaljeval in jim
navsezadnje prikažeš, kako lahko oni
sami prispevajo, da se to ne bo
zgodilo.«
S: »Jaz pa menim, da je vloga izjemno
velika. To so teme, ki se jih predvsem
pri sociologiji ves čas dotikamo.«







K: »Pri mojem predmetu predvsem pri 
okoljskem in gospodarskem vidiku.«
ST2: »Imamo veliko takih tematik pri 
mojem predmetu, npr. varstvo okolja,
raba obnovljivih virov energije za
tehnični razvoj in ločeno zbiranje ter
reciklaža odpadkov.«
A: »Velika.«

F: »Pri pouku fizike se pogovarjamo o
uporabi obnovljivih virov energije
predvsem
v
drugem
letniku.
Dotaknemo se varčevanja z energijo
doma in v šoli. Okoljski problemi in
ravnanje z odpadki so stvar debate na
razrednih urah.«
B: »Lahko bi bila večja, vendar je učni
načrt
omejen
z
maturitetnimi
vsebinami.«







ST1: »Določene stvari izvajamo 
namensko, npr. zbiranje odpadkov,
načrtovanje varčevanja z energijo, to so 
vsi namenski projekti. Medtem ko so
drugi projekti večinoma bili takšni, da 
so bili razpisani preko večjega projekta
Ekošola in smo jih izvedli zgolj, če je
bil interes. Ali pa recimo kakšen
zaključni izdelek – npr. električen
motor, kjer so se fantje odločili, da bojo

Možnost
aktualizacije pri
pouku.
Pomembna vloga.
Težko dosegljivo.
Vzgojna vloga.
Seznanitev z
dejstvi.
Zavedanje o naši
vlogi in
odgovornosti.

vloga
šole/poučevanega
predmeta pri
ozaveščanju
dijakov o
konceptu
trajnostnega
razvoja

Pomembna vloga.

Velika vloga
okoljskega in
gospodarskega
vidika.
Številne tematike v
sklopu pouka.

Pomembna vloga.
Številne tematike v
sklopu pouka.
Debate na razrednih
urah.

Možnost večje
vloge.
Omejenost z
maturitetnimi
vsebinami.
Določeni projekti
namensko.
Določeni projekti
nenamensko.
Izdelava zaključnih
izdelkov na to temo
– nenamensko.

namensko/nename
nsko vključevanje
koncepta

ta izdelek izdelali in potem smo na
osnovi tega izdelka izračunali še
porabo, načine varčevanja, skratka smo
zadevo še namensko malce razširili.«
R: »Zagotovo namensko, pa seveda ko 
pridejo neki impulzi od zunaj, ki jih ne
moraš načrtovati. Ampak določene
stvari so prav povezane z letnim
delovnim načrtom ali pa sploh s samo 
naravnanostjo šole. Včasih pa tudi
impulzivno dobiš kakšno tako idejo.«
S: »Pri sociologiji imamo temo Izzivi 
sodobnega sveta, znotraj katere
neposredno obravnavamo tudi to.«
K: »Vedno gre za doseganje ciljev 
učnega procesa in za istočasno
osveščanje najprej pri rednih urah
pouka, pri projektnem dnevu, kjer prek
terenskega dela raziskujemo biotski
indeks Idrijce in pri naravoslovnem
dnevu, kjer obiščemo center za ravnanje
z odpadki.«
ST2: »Pri pouku uporabljam tako 
namensko kot posredno trajnostni
razvoj, saj izobražujemo mlade ljudi, ki
bodo uporabljali in razvijali nove oblike
energije.«
A: »Popolnoma namensko pri izbiri 
besedil.«
F: »Jaz pa mislim, da prej posredno kot
namensko. Pri prevajanju toplote se na
primer pogovarjamo o energetskih
prenovah stavb (izolacija, okna ...).«
B: »V učnem načrtu je vključen
koncept trajnostnega razvoja pri
tematiki pomen biotske diverzitete,
vendar ga premalo aktualiziramo, ker
imamo tudi veliko drugih vsebin.«
ST1: »Pri mojem delu absolutno temu
prvemu področju. Prvič zato, ker učim
tak strokovni predmet. Drugič pa zaradi
številnih projektov, ki jih izvajam na
tem področju. Po mojim izkušnjah pa
profesorice pri drugih predmetih
obravnavajo tudi druga področja, zato
so na šoli navsezadnje poudarjena vsa
tri področja.«



Aktivnosti
načrtovane v letnem
delovnem načrt –
namensko.
Impulzivne ideje –
nenamensko.
Namensko.

Doseganje drugih
ciljev pouka in
istočasno
osveščanje –
namensko.

Namensko in
nenamensko.

Namenska izbira
obravnavanih
besedil.
Nenamensko preko
obravnave tem v
sklopu predmeta.



Nenamensko preko
obravnave tem v
sklopu predmeta.




Okoljski vidik.
Poudarjenost vseh
vidikov na ravni
celotne šole.

prevladujoči
vidik trajnostnega
razvoja

R: »Najbolj je zagotovo ta ekološki 
oziroma okoljski vidik. V trenutni 
situaciji je mogoče nekoliko bolj
poudarjena tudi socialna dimenzija
(npr. problematika begunstva).«
S: »Pri meni zagotovo družbeni.«


Okoljski vidik.
Socialni vidik.

K: »Bi rekla prvi vidik.«



Okoljski vidik.

ST2: » Po mojem mnenju okoljski.«



Okoljski vidik.

A: »Tudi pri meni okoljski.«



Okoljski vidik.

Socialni vidik.

F: »Težko rečem. Pri mojem predmetu 
je bolj poudarek na gospodarskem.
Čeprav seveda pri teh tematikah
omenimo tudi povezavo z okoljem.«
B: »Tudi jaz se strinjam za svoj 
predmet, da prevladuje okoljski.«

Gospodarski vidik.

ST1: »Ja, trudimo se …. Že z
ločevanjem odpadkov na šoli jih
spodbujamo k takemu vedenju doma.
Poudarjamo tudi trajnostno mobilnost,
npr. javni promet in kolesarjenje, česar
se dijaki pogosto poslužujejo.«
R: »Seveda, to je glavni cilj. Smisel
vsakega projekta, vsake delavnice je ta,
da naj bi dijak dobil vpogled v
določeno tematiko. Od dijaka pa je
odvisno, ali mu bodo te informacije
dale misliti in ali bo to postalo njegovo
vodilo. Seveda jih ne moremo prisiliti
[…] Zavedati se moramo, da ni tukaj
samo šola tista, ki vzgaja. Potrebno je
namreč vzgajati tudi starše in starši
nazaj svoje otroke.«
S: »Pri obravnavanju posameznih tem
(npr.
revščina,
migracije)
se
pogovarjamo o tem, kako bi to lahko
zmanjšali. Rada bi razvila predvsem
kritični
pogled
na
sodobno
potrošništvo.«
K: »Jaz jih spodbujam predvsem s
seznanjanjem z okoljskimi problemi v
širšem in ožjem okolju, mogoče tudi s

Spodbujanje k
ločevanju
odpadkov.
Spodbujanje k
uporabi javnega
prometa.
Glavni cilj vsake
dejavnosti.
Dijakov ni mogoče
prisiliti.
Velika vloga
družine.







Okoljski vidik.



Obravnava tematik
problemov
sodobnega sveta.



Seznanjanje z
okoljskimi
problemi.

spodbujanje
dijakov k
vključevanju
koncepta v
vsakdanje
življenje

spodbujanjem k raziskovalnemu delu.«



ST2: »Dijake je potrebno vključevati v 
projekt trajnostnega razvoja, saj bodo
oni ključni dejavniki pri razvoju in
zmanjšanju vplivov na okolje. Težava 
je pri drugačni miselnosti, ki so jo
prinesli od doma in to je težko
spremeniti.«
A: »Jaz jih pri pouku predvsem 
vključujem v raznolike razprave.
Omeniti pa moram tudi pomen lastnega
zgleda.«

F: »Gre za stalno opozarjanje na 
ločevanje odpadkov, varčevanje z
energijo in vodo ter podobne stvari.«
B:
»Pri
pouku
predvsem
z 
obravnavanjem okoljskih problemov in
z ozaveščanjem pomena biotske
diverzitete.«

ST1: »Mislim, da se na celotni šoli
veliko dela na tem. Sama sodelujem
predvsem v raznih projektih in pri
izdelavi izdelkov, kjer tega niti ne
problematiziramo. Smo pa imeli pred
kratkim Kulturni maraton, v sklopu
katerega smo si ogledali tudi film
Plastik fantastik. Filmu je sledila
debata, kjer so dijaki izpostavili svoje
mnenje in kritičen pogled na ogledani
film. Vsako leto dijaki obiščejo tudi
Zbirni center za ravnanje z odpadki na
Vrhniki, kjer lahko vidijo ogromne
količine
(sicer
ločeno
zbranih)
odpadkov, ki so posledica sodobnega
potrošništva.«
R: »Mi namerno ali nenamerno pojma
trajnostni razvoj sploh ne uporabljamo.
Ker se zelo hitro zapleteš v nek celofan,
zgolj okvir, medtem ko same prave
vsebine ni. Mi se raje ukvarjamo z
vsebinami, ki so seveda podrejene temu










Spodbujanje k
raziskovalnemu
delu.
Dijaki kot ključni
dejavniki razvoja in
prihodnosti.
Potrebna
sprememba
miselnosti iz
družine.
Obravnava tematik
problemov
sodobnega sveta.
Pomen lastnega
zgleda.
Vzgoja za ekološko
ravnanje.
Obravnava
okoljskih
problemov.
Ozaveščanje o
pomenu biotske
diverzitete.
Velik poudarek na
ravni cele šole.
Sodelovanje v
projektih, vendar
brez
problematiziranja.
Ogled filma in
kasnejša debata na
film.
Ogled Zbirnega
centra, s katerim
spodbudijo dijake k
razmisleku.

Neuporaba pojma
trajnostni razvoj.
Ogled
dokumentarnih
filmov in kasnejša
debata.

kritičen pogled na
trajnostni razvoj

konceptu. Tako na primer pogledamo
kakšen dokumentarni film na določeno
temo in potem o tem kritično
razpravljamo in razmišljamo. Takšnih
primerov je bilo v vseh teh letih
ogromno. Vsako leto je zagotovo
kakšen dogodek in na ta način
spodbujamo dijake k kritičnemu
mišljenju. Svoj čas smo imeli prav
projekt Filmska vzgoja in kritično
mišljenje, tega projekta sicer ni več,
ampak del tega še vedno ostaja v drugih
oblikah. Npr. projekt Mladi in mediji,
kjer kritično preučimo reklame, ki so
deloma
odgovorne
za
veliko
potrošnjo.«
S: »Jaz zelo rada uporabljam metodo
debate, da lahko dijaki res izrazijo svoje
mnenje in dileme, ki so povezane z
določeno tematiko.«
K: »Jaz rad dijake spodbujam s
provokativnimi vprašanji. Na primer:
kaj bi se zgodilo, če bi vse
konvencionalne
vire
energije
nadomestili z obnovljivimi?«
A: »Mi prebiramo članke o najnovejših
dognanjih na tem področju. Vedno
poskušam izbrati aktualne članke o
perečih problematikah, o katerih se nato
pogovarjamo.«
B: » Poskušam aktualizirati ure.«



ST1: »Delo na področju trajnostnega
razvoja v veliki meri bazira na
popoldanskem in prostovoljnem delu.
Samo izdelavo izdelkov poskušam
smiselno vključiti v svoj predmet ali
izvesti kot medpredmetno sodelovanje.
Veliko dela pa ostaja za čas po
pouku.[…] Navadno sicer ni problem,
da dijaki ne bi bili zainteresirani, saj
niti ne gremo v neke projekte, če ne
pokažejo interesa. Velik problem pri
izvedbi projektov je tudi denar. […] Mi
uporabimo predvsem sredstva, ki jih
ima šola, drugače pa velik del potrebnih
sredstev pridobimo preko sponzorstva
lokalnih podjetij npr. Kolektorja, Hidrie
in raznih privatnikov. Pri izvedbi





Projekt Filmska
vzgoja in kritično
mišljenje.
Projekt Mladi in
mediji.



Uporaba metode
debate.



Izbira provokativnih
vprašanj.



Obravnava
aktualnih člankov o
perečih
problematikah.



Izbira aktualnih
tem.
Zahteva veliko
prostovoljnega dela.
Pomanjkanje
interesa ni problem.
Pomanjkanje
denarja, reševanje z
donacijami.
Problematične
predhodno naučene
navade dijakov.





težave pri
vključevanju
koncepta

številnih projektov sodelujemo z
Mladinskim centrom, kjer oni pridobijo
potrebna sredstva, saj imajo več
izkušenj s prijavljanjem na natečaje in
razpise.«
»Tako vidim, da je na naši šoli že pri
zbiranje odpadkov veliko problemov,
čeprav bi morali določene navade
prenesti iz dosedanjega šolanja.«
R: »Včasih je mogoče težko motivirati
dijake, da bi nekaj delali poleg rednega
pouka. Veliko dela je namreč delanega
na prostovoljni bazi. Pogosto je
potrebno pri dijakih uporabiti določeno
prisilo ali obveza. Pod te prisile tako
sodijo delovna sobota, obvezne
ekskurzije in podobne aktivnosti. […]
Na koncu sicer so naši dijaki navdušeni
nad izvedenimi projekti in nato
nadaljujejo projekt tudi izven meja, ki
smo si jih zastavili strokovni delavci.
Včasih se pojavijo finančne težave,
ampak to precej uspešno rešujemo z
donacijami lokalnih podjetij. Mogoče
se včasih pojavi izčrpanost učiteljev, saj
poleg rednega dela opravljajo še tisoč
in eno stvar. […] Tudi z »vrha« nas
rigidno kontrolirajo samo po izvedbi ur
pouka. Formalno sicer spodbujajo
takšne projekte, vendar še vedno edino
zares štejejo realizirane ure pouka. Gre
za stroge, birokratske normative.«
S: »Pri meni je včasih težava, da dijaki
zelo slabo poznajo načine življenja v
drugih kulturah, družbah in predvsem
niso sposobni dojeti te težave celostno.
Zlasti globalizacijo vidijo kot nekaj
absolutno pozitivnega in zahteva veliko
napora, da jim pojasnim, da ima tudi
svoje negativne plati.«
K: »Ne.«
»Ja, premalo časa je pa vedno.«
ST2: »Skozi se srečujemo s težavami.
Pogledati je potrebno širše in se ne
omejiti samo na Slovenijo. Tu pa
rabimo ogromno znanja in informacij o
težavah z energijo v svetu.«







Zahteva veliko
prostovoljnega dela.
Občasno potrebno
uporabiti prisilo ali
obvezo.
Pomanjkanje
denarja, reševanje z
donacijami.
Izčrpanost učiteljev.
Pomanjkanje
podpore s strani
Ministrstva.



Težave pri
celostnem pogledu
na določeno
problematiko.



Pomanjkanje časa.



Pomanjkanje
določenih znanj in
informacij pri
dijakih.

A: »Ne, ni težav.«



Brez težav.

F: »Z nobenimi.«



Brez težav.

B: »Srečujem se s preobsežnimi
vsebinami in premajhnim številom ur,
da bi lahko več tem vključili v sam
pouk.«
ST1: »Veliko izobraževanj je potekalo
pri projektu Ekošola. V sklopu tega se
enkrat
letno
izvede
srečanje
koordinatorjev srednjih šol. V sklopu
projekta
čezmejnega
sodelovanja
Poučevanje trajnosti v Sloveniji in
Italiji (Teaching Sustainability across
Slovenia and Italy – TESSI) so potekala
številna izobraževanja na temo vode,
zraka in drugih podobnih tematik. Več
let sodelujemo tudi z Goleo – Goriško
lokalno energetsko agencijo, ki tudi
organizira
številna
izobraževanja.
Največ informacij pa izvem preko
brskanja po svetovnem spletu. Prav na
spletni strani Golee so dostopna zelo
uporabna e-gradiva, ki so sicer
primerna predvsem za osnovne šole.
Izdali so tudi priročnik, kjer se dobi
veliko informacij na temo energije,
energetske učinkovitost, obnovljivih
virov
energije
in
energetske
samooskrbe. Dobro pa bi bilo imeti
didaktično gradivo o primerih dobrih
praks drugih šol, saj sedaj vse delam po
svoji zamisli. Zanimivo bi bilo imeti
tudi predmet na to tematiko, kjer bi bile
že okvirno določene tematike. […]
Lahko bi obstajale tudi že izdelane
naloge za dijake s tega področja.«
R: »Kar se kritičnega mišljenja tiče smo
se udeleževali izobraževanj. Glede
didaktičnih pripomočkov - dijaki imajo
določena didaktična gradiva v sklopu
različnih predmetov, kot so učinkovita
raba energije ali obnovljivi viri
energije. Znotraj teh predmetov se
nabavijo različna didaktična gradiva,
številna tudi sami izdelajo. Potem se



Preobsežne učne
vsebine.
Pomanjkanje časa.

















Izobraževanja v
sklopu projekta
Ekošola.
Izobraževanje v
sklopu projekta
TESSI.
Izobraževanja v
sodelovanju z
Goleo.
Pridobivanje
informacij na
svetovnem spletu.
Uporaba priročnika
na temo energije,
obnovljivih virov in
energetske
samooskrbe.
Potreba po
didaktičnem
gradivu o primerih
dobrih praks drugih
šol.
Potreba po šolskem
predmetu o
trajnostnem razvoju,
kjer bi bile določene
okvirne vsebine.
Večja dostopnost
ustreznih e-gradiv.
Izobraževanja na
temo kritičnega
mišljenja.
Nabava didaktičnih
pripomočkov za
določen predmet.
Izdelava didaktičnih
pripomočkov v
sodelovanju z

strokovna
izobraževanja in
didaktična
gradiva s
področja
trajnostnega
razvoja

občasno pojavijo priložnosti, da dijaki
razširijo svoje znanje na določenih 
didaktičnih učilih oz. pripomočkih.
Takšen primer je bil električni
avtomobil, kjer so dijaki srednjega
poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja spoznavali posamezne
dele tega avtomobila.[…] Pri literaturi
pa smo zelo omejeni s finančnimi
sredstvi, dobimo pa tudi kakšne
donacije v obliki priročnikov in knjig,
ki se nanašajo na to tematiko.«
S: »Ne.«

»Jaz tudi menim, da je tega premalo.
Ali pa jih samo jaz ne poznam.«




K: »Ne.«
»Jaz niti ne prebiram neke strokovne
literature. Rada pa preberem kakšno
novico na spletu, ki se lahko veže na ta 
koncept.«

ST2: »Jaz tudi ne.«
»Se strinjam.«





A: »Ne.«
»Mislim, da je gradiv čisto dovolj.
Ampak zmanjka časa še za to.«






F: »Jaz ne.«

»Jaz se sicer izobražujem, ampak
menim, da ni dovolj gradiv, ki bi bila
primerna za srednje šole.«




dijaki.
Majhen nakup
literature zaradi
pomanjkanja
denarja.
Pridobitev gradiv
preko donacij.

Neudeležba na
strokovnih
izobraževanjih.
Dostopnih premalo
didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.
Neudeležba na
strokovnih
izobraževanjih.
Brez izobraževanja
s pomočjo
didaktičnih gradiv.
Pridobivanje
informacij na
svetovnem spletu.
Neudeležba na
strokovnih
izobraževanjih.
Dostopnih dovolj
didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.
Neudeležba na
strokovnih
izobraževanjih.
Dostopnih dovolj
didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.
Neudeležba na
strokovnih
izobraževanjih.
Dostopnih premalo
srednješolskih
didaktičnih gradiv.
Brez izobraževanja.

B: »Ja, strokovnih predavanj v okviru 
izobraževanj na Biotehniški fakulteti.«
»Da, prebiram kakšne strokovne
članke. Mislim, da se dobi veliko na to
tematiko.«



ST1: »Prej sem že omenila projekt, ki
poteka v sodelovanju z Mladinskim
centrom. Namen tega projekta je
obnova starih koles, ki naj bi bila nato
na voljo za izposojo. Trenutno je v
obnovi šest koles. Drug projekt je
Pobeg iz škatle. […]Ta teden smo v
sodelovanju z Mladinskim centrom in
Mrežo MaMa izvedli delavnico Ecikliraj, kjer smo dijake programov
splošne gimnazije in strojnega tehnika
informirali o reciklaži e odpadkov.
[…]V sodelovanju z vrtci, osnovnimi
šolami, krajevno skupnostjo in
Komunalo Idrija vsako leto
organiziramo Ekodan. […] Lansko leto
smo imeli projekt, kjer smo obiskali
okoliške osnovne šole in v sklopu
tehničnih dni promovirali zeleno
mobilnost. Dve leti smo imeli na obisku
E-transformer, zadnjič je bil pri nas
lansko leto v aprilu. Ves čas potekajo
zbiralne akcije nevarnih odpadkov. […]
Zanimivo je bilo tudi sodelovanje z
Varstveno delovnim centrom iz Idrije,
kjer smo izdelovali nakupovalne vrečke
iz starih dežnikov. Izdelali smo tudi
LCA analizo vrečk. […] Izdelani so bili
tudi številni zaključni izdelki dijakov,
ki so povezani s to tematiko, kot so
električni moped, majhna vetrna
elektrarna, stiskalnica za pločevinke,
rekuperator, grelnik vode iz odpadnih
pločevink in podobni izdelki. […] Eden
od prvih projektov je bil zmanjševanje
porabe električne energije. […] Dijaki
programa strojni tehnik in programa
mehatronik operater so sodelovali na
tekmovanju Inteligentna raba energije v




















Udeležba na
strokovnih
izobraževanjih v
sklopu Biotehniške
fakultete.
Dostopnih dovolj
šolskih didaktičnih
gradiv.
Branje strokovnih
člankov.
Projekt Bicikl.
Delavnica Ecikliraj.
Ekodan.
Ogled Etransformerja.
Zbiralne akcije
nevarnih odpadkov.
Izdelava
nakupovalnih vrečk
v sodelovanju z
Varstveno delovnim
centrom.
Izdelava zaključnih
izdelkov.
Projekt Merjenje
porabe energije na
šoli in načrt za
zmanjševanje
porabe.
Sodelovanje na
tekmovanju
Inteligentna raba
energije v šoli.
Projekt Mladi za
učinkovito rabo
energije.
Sodelovanje na
nacionalnem in
evropskem natečaju
Energy Globe
Award.
Projekt Obnovljivi
viri energije v
primorskih občinah.
Ogled filma Plastik
fantastik.
Ogled Zbirnega

sodelovanje v
projektih in
sodelovanje z
lokalno
skupnostjo,
občino, podjetji
itn.

šoli, ki jo je organiziral Slovenski Eforum. Sodelovali smo tudi v projektu
Mladi za učinkovito rabo energije. […] 
Na nacionalnem in evropskem natečaju
U4 Energy smo osvojili prvo mesto.
[…]Že dvakrat je bil na natečaju
Energy Globe Award je naš projekt
izbran kot najboljši nacionalni projekt
in nagrajen v kategoriji Mladi. V okviru
projekta Obnovljivi viri energije v
primorskih občinah smo dosegli prvo
mesto.«
» Smo pa imeli pred kratkim Kulturni
maraton, v sklopu katerega smo si
ogledali tudi film Plastik fantastik.[…]
Vsako leto dijaki obiščejo tudi Zbirni
center za ravnanje z odpadki na
Vrhniki«
»V lanskem letu smo imeli predavanje
o ločevanju odpadkov od Komunale,
kjer smo dijake zopet opozorili na
ločevanje odpadkov.«

centra za ravnanje z
odpadki Vrhnika.
Predavanje o
odpadkih v
sodelovanju s
Komunalo Idrija.

R: »Izvedli smo tudi različne likovne
natečaje na temo potrošništva. Imeli
smo tudi problematiko trgovine z belim
blagom. Sodelovali smo tudi z Afriškim
inštitutom.«
»Pred kratkim se je oblikovala skupina
dijakov, ki sodeluje v projektu, kjer
želijo vizualizirati ločevanje odpadkov.
Da bodo dijaki točno videli, kateri
odpadki sodijo v kateri koš.«
»Tudi jaz tako mislim. Ja, ali pa na
primer vključevanje šole v lokalno
skupnost preko Geoparka ali pa smo
pred leti v evropskim oddelkom imeli
razne projekte, pa smo kolesarili in
popisovali kolesarske poti ter narisali
svoje kolesarske poti, ki bi povezale
številne
naravne
in
kulturne
znamenitosti Idrije. […] Sedaj imamo

Izvedba likovnih
natečajev na temo
potrošništva.
Obravnava tematike
trgovine z belim
blagom v
sodelovanju z
Afriškim inštitutom.
Projekt o
vizualizaciji
ločevanja
odpadkov.
Sodelovanje z
Geoparkom.
Popis kolesarskih
poti in načrtovanje
lastnih kolesarskih
poti.
Izvedba











naravoslovni dan in gremo v Krajinski
park Zgornja Idrijca, kjer spoznavamo 
kvaliteto vode, živelj, ki živi v in ob
vodi, zakaj se lahko voda uporablja,
potem pomen malih hidroelektrarn.
[…]. Ali pa jih peljemo v ločevalnico
odpadkov na Vrhniko in tam doživijo,
kaj pomeni, če ti ne ločuješ odpadkov.«
S: »Da, prav sedaj se prijavljamo na 
projekt, ki bo potekal v sodelovanju z
Mestnim muzejem Idrija na temo
Idrijske
dediščine
zapisane
na
Unescovem seznamu. Gre za projekt
K2.«
K: »Ne.«



naravoslovnega dne.
Obisk Zbirnega
centra za ločeno
zbiranje odpadkov
Vrhnika.

Projekt v
sodelovanju z
Mestnim muzejem
Idrija na temo
Idrijske dediščine
zapisane na
Unescovem
seznamu.
Neudeležba v
projektih.

ST2: »Ne, prav v projektih ne. Kar 
delamo pri predmetih.«

Neudeležba v
projektih.

A: »Ne.«

Neudeležba v
projektih.



F: »Mislim, da bi sem lahko uvrstila 
projekt Yrons, gre za mednarodno
srečanje mladih raziskovalcev s
področja naravoslovja.«
B: »Jaz pa tudi ne.«


Projekt Yrons.

Neudeležba v
projektih.

IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom »Vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v
izobraževanje: primer Gimnazije Jurija Vege« v celoti moje avtorsko delo.

Tina Uršič

