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Vloga in pomen ključne kvalifikacije 
  
Okoljsko vzgojo pojmujemo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno 

prihodnost (po Unescu). 

Pomembno je, da so dijaki od vsega začetka vključeni v proces učenja in tudi sami prispevajo 

svoje poglede in rešitve ter se navajajo kritično razmišljati. 

Dijake spodbujamo k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju iz različnih perspektiv 

(fizikalne, geografske, kemijske, biološke, sociološke, ekonomske, politične, tehnološke, 

zgodovinske, psihološke, estetske, etične in duhovne). 

Okoljska vzgoja daje dijakom priložnost, da si pridobijo znanje, vrednote, stališča in spretnosti za 

reševanje okoljskih problemov. Dijaki spoznajo, da razreševanje okoljskih problemov ni le 

tehnološka, temveč tudi etična, psihološka sociološka in ekonomska kategorija. Gre torej za med 

seboj prepletene cilje s spoznavnega, čustvenega, akcijskega in vrednostnega področja, to pa 

zahteva tudi posebne didaktične izpeljave in poudarke. 

 

 

Globalni cilji  
 

Dijaki: 

 

• se v neposrednem stiku z naravnim okoljem zavedo njegove vrednosti in ranljivosti, razvijejo 

občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen in občudovanje ter željo po ohranjanju okoljskih 

vrednot; 

• spoznajo, da je večina okoljskih problemov posledica človekovih posegov v naravne procese; 

• se zavedajo pomena spremembe življenjskega sloga ter skupnih akcij pri reševanju okoljskih 

problemov;  

• razvijajo dinamične lastnosti (iniciativnost, samostojnost) in zmožnost za akcije, ki 

izboljšujejo okolje ter uveljavljajo trajnostni (sonaravni) način življenja; 

• 5. se uče razmišljati o posledicah današnjega ravnanja za prihodnost,  ustvarjati različne 

alternativne zamisli prihodnjega razvoja in življenja in načine uresničevanja teh zamisli v 

demokratični družbi (argumentiranje, pogajanje; vpliv društev, civilne družbe, predpisov). 
 

 
1. Operativni cilji in didaktična priporočila 

 
Temeljne zmožnosti 

Dijakinje/dijaki: 

Operativni cilji   

Dijakinje/dijaki: 

Priporočene dejavnosti 

Dijakinje/dijaki: 

 

Spoznajo kompleksnost 

okoljskih problemov. 

 

Spoznajo, da okoljski 

problemi niso le tehnični ali 

tehnološki problem, temveč 

so splet osebnih, ekonomskih 

in političnih dejavnikov. 

 

Uporabljajo različne 

informacijske vire. 

 

Opravljajo pogovore.  

 



 

Se zavedajo, da okoljskih 

problemov ni mogoče 

razrešiti brez sodelovanja 

stroke in civilne družbe. 

 

Spoznajo temeljne metode za 

razreševanje okoljskih 

problemov (zakonodaja, 

civilna pobuda, 

dogovarjanje). 

 

 

 

Pišejo poročila. 

 

Vodijo razpravo v skupini. 

 

Pripravijo načrt akcije 

ozaveščanja družbenega 

okolja. 

 

 Izpeljejo igro vlog. 

 

 Anketirajo. 

 

 

Spoznajo najpomembnejše 

okoljske probleme v svetu.   

 

Poznajo povezanost 

planetarnih okoljskih 

problemov z gospodarskimi in  

socialnimi dejavniki. 

 

Spoznajo, da smo del 

svetovnega ekosistema. 

 

Spoznajo najpomembnejša 

svetovna tveganja: izguba 

diverzitete, kisli dež, 

naraščanje prebivalstva, 

kemijska tveganja, oskrba s 

pitno vodo,  stres urbanega 

okolja. 

 

Povežejo in ponazorijo 

dogajanje v svetu z 

dogajanjem doma. 

 

 

 

Anketirajo. 

 

Opravljajo pogovore.  

 

Pišejo poročila. 

 

Vodijo razpravo v skupini. 

 

Organizirajo okroglo mizo. 

 

Zbirajo in analizirajo 

časopisne članke. 

 

 

 

Se seznanijo z varstvom 

okolja v Sloveniji.   

 

Se seznanijo z načeli varstva 

naravne in kulturne dediščine  

v Sloveniji. 

 

Se seznanijo s pomenom 

vladnih in nevladnih 

organizacij  pri varstvu 

okolja. 

 

Vedo, kaj je sonaravno in 

 

Izpeljejo igro vlog. 

 

Zbirajo in analizirajo 

časopisne članke. 

 

Vodijo razpravo v skupini. 

 

Uporabljajo različne 

informacijske vire. 

 



trajnostno gospodarjenje. 

 

Se seznanijo z 

najpomembnejšimi domačimi 

kopenskimi in vodnimi 

ekosistemi, dejavniki, ki jih 

ogrožajo, in ukrepi za njihovo 

varstvo.  

 

Anketirajo sošolce, sosede, 

krajane. 

 

Se pogovarjajo s strokovnjaki. 

 

 

 

 

 

 

Se seznanijo z varovanjem 

okolja na delovnem mestu 

in doma.   

  

Se seznanijo z dejstvom, da 

uporabljamo mnoge strupene 

ali okolju in zdravju škodljive 

snovi, ki zahtevajo posebno 

ravnanje. 

 

Poglobijo svoje znanje o 

povezanosti življenjskih in 

porabniških navad ter vplivu 

na okolje. 

 

Poznajo fizikalne dejavnike 

okolja, ki škodujejo zdravju. 

 

Vedo, kako ravnati s 

posebnimi odpadki. 

 

 

Uporabljajo različne 

informacijske vire. 

 

Organizirajo okroglo mizo. 

 

Opravljajo terensko delo. 

 

Anketirajo. 

 

Pogovarjajo se s strokovnjaki. 

 

Spoznajo povezanost med 

izčrpavanjem naravnih 

virov, onesnaževanjem 

okolja in načinom življenja. 

 

Spoznajo, da lahko potrebe 

zadovoljujemo tako, da bolj 

ali manj oškodujemo okolje. 

Spoznajo različne možnosti 

varčevanja in uporabe 

alternativnih, za okolje manj 

obremenjujočih virov 

energije, surovin  na svojem 

poklicnem področju. 

Pridobijo podlago za kritično 

presojanje vpliva porabništva 

in količinske gospodarske 

rasti na okolje. 

 

Pridobijo podlago za  

pametnejše, okolju prijaznejše 

odločanje ob izbiranju med 

ponujenimi možnostmi doma 

 

Vodijo razpravo v skupini. 

 

Pripravijo načrt akcije 

ozaveščanja družbenega 

okolja. 

 

Izpeljejo igro vlog. 

 

Se pogovarjajo s politiki in 

gospodarstveniki. 



in v poklicu. 

 

Prepoznajo egocentrične, 

antropocentrične in 

ekocentrične vrednote pri 

presojanju in odločanju. 

 

 

 

2. Kriteriji  

 
Pri oblikovanju ocene naj bi se upoštevali tile kriteriji: 

 

• opazovanje, spraševanje (postavljanje vprašanj in opredelitev problema); 

• načrtovanje raziskave oz. projekta (opredelitev in kontrola spremenljivk ter izbira postopka); 

• opazovanje, merjenje, anketiranje (zbiranje podatkov); 

• urejanje in predstavitev podatkov, vrednotenje in interpretiranje podatkov; 

• predstavitev projekta, raziskave (zaključno poročilo in predstavitev); 

 

ter: 

 

• kritičnost; 

• strpnost v presojanju (spoznati omejeno naravo dokazov in znanstvenih konceptov); 

• upoštevanje dokazov (empirični vidik); 

• poštenost (upoštevanje vseh dokazov in spoznanj drugih); 

• objektivnost (upoštevanje vseh dokazov za in proti); 

• upoštevanje možnosti sprememb (drugih hipotez interpretacij, konceptov); 

•  sprejemljivost za zamisli (upoštevanje alternativ pri raziskovanju problema). 

 

 

Strokovna priporočila 
 

Učitelj ob uresničevanju ciljev okoljske vzgoje: 

• uporablja široko paleto učnih oblik, metod in prijemov; 

• zna usmerjati samostojno in skupinsko delo učencev v stikih z raznimi viri informacij in v 

neposrednem stiku z okoljem; 

• zna posamezne strokovne teme obravnavati v luči problemov in ciljev okoljske vzgoje; 

• je povezan z učenci v dialogu in skupnem reševanju problemov ter iskanju odgovorov, ki jih 

pogosto tudi sam ne pozna vnaprej; 

• je usposobljen za timsko (interdisciplinarno) sodelovanje z drugimi učitelji, s knjižničarjem, 

zunanjimi sodelavci, strokovnjaki; 

• je dober "diagnostik" obstoječih pojmovanj in interesov pri učencih; 

• pomaga odpirati  šolo v okolje – staršem, zunanjim strokovnjakom, občanom ... 

 

Frontalna učna oblika naj se čim pogosteje dopolni s skupinskim učnim delom v raznih 



različicah: kratkotrajne in tudi trajnejše skupine učencev, ki proučujejo določeno problematiko v 

okolju, uvajanje sodelovalnega učenja, pri katerem je delež posameznikove odgovornosti za 

rezultat skupine natančneje določen, itn. 

Ker je neposredno čutno in čustveno doživljanje okolja in razvijanje občutljivosti za probleme 

okolja bistveno, so temeljnega pomena metode, ki omogočajo primerno vodene in organizirane 

izkušnje v naravnem in grajenem okolju (npr. gozdne učne poti, ekskurzije, terensko delo, 

delovna praksa). 

Od metod pa so za okoljsko vzgojo posebnega pomena: 

 

• dobro vodene razprave, diskusije, debate o okoljskih problemih in pogledih nanje, o možnih 

rešitvah, argumentih itn. Zlasti je treba poudariti razpravo o nasprotujočih si vprašanjih, 

možgansko nevihto, razpravo tipa akvarij ipd. Diskusijam naj bi sledila metadiskusija 

(“razprava o razpravi”), analiza dobrih in slabih strani, posameznikove vloge, ki razvija pri 

učencih diskusijsko kulturo oz. kulturo dialoga; 

 

• problemski pouk, ki obsega reševanje ne le “učbeniških”, ampak tudi resničnih okoljskih 

problemov, odprtih in zaprtih, z danimi podatki in takih, pri katerih morajo učenci podatke 

šele poiskati, takih, ki zadevajo življenje v šoli, doma ali poklicno področje; pomembno je tudi 

negovati občutljivost za probleme – sposobnost videnja in reševanja problemov; 

 

• projektno učno delo, ki obsega dalj časa trajajočo medpredmetno obravnavo kakšnega 

okoljskega problema,  zlasti tudi v okviru konkretne stroke oziroma poklicnega področja; 

 

• vse od zasnove do predstavitve rezultatov šoli, staršem, krajevni javnosti; pomembna 

sestavina je sodelovanje učencev (lahko tudi v mednarodnem merilu) pri zbiranju in urejanju 

informacij o stanju določenega elementa v okolju (stanje onesnaženosti voda ...) ali o stališčih 

prebivalcev do določenega okoljskega vprašanja problemov ali rešitev; ali prikaz in  analiza 

uveljavljanja okolju prijaznejših ukrepov na določenem poklicnem področju. Pomembna je 

realističnost, možnost uveljavljanja nekaterih rešitev;  

 

• simulacije – lahko tudi računalniške – izbranih, okoljsko pomembnih kompleksnih sistemov; 

ob interakciji z njimi učenci spoznavajo posledice predvidene in nepredvidene  vnašanja 

določenih sprememb (npr. pri simuliranem upravljanju nekega turističnega območja in 

načrtovanju njegove bolj ali manj okolju prijazne prihodnosti); 

 

• didaktične igre (npr. uganke, križanke); 

 

• igre vlog kot realistični dialog predstavnikov različnih okoljskih interesov pri reševanju 

določenega problema (npr. odpadkov, “ekologizacije” proizvodnje …). 
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