
Državljanska vzgoja in etika

DRUŽBA PRIHODNOSTI

Metoda 11

Razred: 8 Predmet: Državljanska vzgoja in etika
Tematski sklop Družba prihodnosti ali za kakšno prihodnost gre
Tema / vsebina Primerjanje posledic za kakovost življenja, vrednot, ki stoje za

izbirami. Kaj od dediščine (kulturne, naravne) velja ohraniti?

UČNI NAČRT

Cilji Zavedajo se, da lahko ljudje s sodelovanjem v demokratičnem odločanju
vplivajo na smer razvoja. Osvajajo temeljne postopke predvidevanja
posledic utemeljevanja in zavzemanja za rešitve v zvezi z odločanjem o
prihodnjem razvoju. Učijo se zamišljati več možnosti za nadaljnji razvoj.

Pojmi Vloga civilnih iniciativ, zakonodaje, krajevnih, državnih organov. Zamisli,
scenariji zaželene in nezaželene prihodnosti in merila za izbiranje med
njimi.

Možne medpredmetne
povezave

Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja, biografija
itd.

Dodatne informacije
za učitelje

1. Učitelj naj bo pozoren na prenos znanja v konkretno vedênje v razredu –
ni dovolj, da učenci vedó, kaj je dober oziroma slab argument, to morajo
tudi uporabljati v pogovoru v razredu.
2. Učitelj naj dano gradivo poveže z vsakdanjimi izkušnjami učencev.
3. Učenec naj zna utemeljiti izbore, uskladiti mnenja, ovrednotiti različne
zamisli (npr. tudi razvojne načrte) z vidika trajnostnega razvoja.

Dodatne informacije
za učence

1. Pomen poslušanja sošolcev in ocene njihovih argumentov.
2. Povezava razgovora v šoli z vsakdanjimi izkušnjami.

DIDAKTIČNI MODELI

Ime Kiribati
Neposredni
cilji

Na primeru pokažemo kako spremembe v naravi vplivajo na življenja ljudi, ki so
usodno povezani z naravo.

Didaktična
naloga

Seznanimo se s primerom otoške državice Kiribati, ki zaradi dvigovanja morja vse bolj
tone in bo po predvidevanjih znanstvenikov do leta 2050 povsem potonila in s tem
izginila. Ljudje so soočeni z dejstvom, da se bodo morali preseliti in spremeniti svoj
tradicionalni način življenja.

Metodika-variante

Predstavite težavo s katero se sooča majhna otoška državica Kiribati. Lahko preberete kakšno od
novinarskih sporočil na to temo, lahko pa si pogledate tudi priloženi kratki Greenpeacov film (Kiribati,
http://www.youtube.com/watch?v=vcELLOyB4Xk (6.6.2008)). Predstavite njihovo geografijo in
zgodovino in nato na tem primeru poskušajte razviti debato, ki jo navežete na spremembe v našem okolju
in posledice ter odgovornost, ki jih le te prinašajo za človeka in njegov odnos do okolja in prihodnosti.

Načrt razprave z učenci:

Možen potek razprave.

http://www.youtube.com/watch?v=vcELLOyB4Xk


1. O čem pripoveduje primer otočja Kiribati?
2. Zakaj je država v nevarnosti, da izgine s površine Zemlje?
3. Kaj se bo v tem primeru zgodili z ljudmi, ki zdaj prebivajo tam?
4. Kdo je odgovoren za položaj v katerem so se znašli?
5. Ali lahko svojo nesrečo še kako preprečijo? Jo lahko morda drugi?
6. Je v podobni situaciji, ko je ogrožena njegova gola eksistenca, danes še kdo?
7. Kaj lahko storimo, da se podobne zgodbe ne bi ponavljale?
Itd.

Drugo
gradivo

- Justin, J. (2007). Družba prihodnosti. V: Justin Janez (ur.), Državljanska vzgoja in etika;
učbenik za 8. razred, str. 63-79. Ljubljana: i2.
- Državljanska vzgoja in etika; učbenik za 8. razred (ur. dr. J. Justin); pogl. Družba
prihodnosti
- Državljanska vzgoja in etika; delovni zvezek za 8. razred (ur. dr. J. Justin); pogl. Družba
prihodnosti
- Kiribati, http://www.youtube.com/watch?v=vcELLOyB4Xk (6.6.2008)
- Ozračje se segreva, Kiribati tonejo,
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2
&c_id=175326&rss=1 (6.6.2008)

Internetni /
knjižni
kotiček za
učence

- Foodforce, http://www.food-force.com/index.php/game/ (6.6.2008)
- Against All Odds, http://www.playagainstallodds.com/ (6.6.2008)
- Zdravi na pot – Kiribati, http://www.zdravinapot.si/destinacije/oceanija-in-
avstralija/kiribati (10.1.2011)
- Kiribati, http://en.wikipedia.org/wiki/Kiribati (6.62008)
- Kiribati, http://wikitravel.org/en/Kiribati (6.62008)
- Kiribati, http://www.youtube.com/watch?v=vcELLOyB4Xk (6.6.2008)
- Ozračje se segreva, Kiribati tonejo,
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2
&c_id=175326&rss=1 (6.6.2008)
- Beyond Paradise, http://www.imdb.com/title/tt0133417/ (24.8.2008)

Internetni /
knjižni
kotiček za
učitelje

- Justin, Janez; Sardoč, Mitja & Klemenčič, Eva (2008). Učenje in izobraževanje za
demokratično državljanstvo: zbirka gradiv – zgoščenka. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
- Debate on Climate Shifts to Issue of Irreparable Change,
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/01/28/AR2006012801021.html (6.6.2008)
- Kiribati, http://www.janeresture.com/kirihome/ (6.6.2008)
- Oceania and Global Warming,
http://www.janesoceania.com/oceania_global_warming/index.htm (6.6.2008)
- Zdravi na pot – Kiribati, http://www.zdravinapot.si/destinacije/oceanija-in-
avstralija/kiribati (10.1.2011)
- Kiribati, http://en.wikipedia.org/wiki/Kiribati (6.62008)
- Kiribati, http://wikitravel.org/en/Kiribati (6.62008)
- Kiribati, http://www.youtube.com/watch?v=vcELLOyB4Xk (6.6.2008)
- Ozračje se segreva, Kiribati tonejo,
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2
&c_id=175326&rss=1 (6.6.2008)

DODATNI MATERIAL

Primer novice:

Nihče se najbrž ne zaveda neposredne nevarnosti globalnega segrevanja bolj kot tihomorska otoška
država Kiribati. V 50 letih ji namreč grozi popoln potop.

http://www.youtube.com/watch?v=vcELLOyB4Xk
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2&c_id=175326&rss=1
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http://www.zdravinapot.si/destinacije/oceanija-in-avstralija/kiribati
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http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2&c_id=175326&rss=1


Predsednik tega ljudstva na 33 nizkoležečih koralnih atolih, Anote Tong, je v četrtek, na svetovni dan
okolja, soudeležencem na srečanju na Novi Zelandiji z grenkobo v glasu naznanil, da so vsa prizadevanja
za zajezitev posledic globalnega segrevanja za njegovo državo najverjetneje že prepozna.

Skupnosti na tropskem raju Kiribatih so namreč oblasti že začele razseljevati, na nekaterih delih države pa
je pridelke že uničila morska voda.

Točka brez vrnitve
Čeprav znanstveniki še vedno razpravljajo o obsegu naraščajoče morske gladine, pa je Tong, le eden od
pomembnejših mednarodnih predstavnikov na vrhu v novozelandski prestolnici, ki si je prizadeval za
ukrepe zaradi sprememb okolja, dejal, da so le-te v njegovi državi pač boleče očitne.

"Nisem znanstvenik, a kar vem, je, da se dogajajo stvari, ki se v preteklosti niso. Lahko, da nam ni rešitve,
lahko, da smo na točki brez vrnitve, kjer bodo izpusti v ozračje še naprej prispevali k spremembam okolja,
zaradi katerih se bo morje dvignilo in naši nizki otočki bodo potopljeni," je dejal predsednik državice z
92.000 prebivalci.

Zdaj lahko svet le še pomaga pri selitvi
Tong je nadaljeval, da morajo že zdaj seliti vasi, ki so tam že desetletja, območje, ki so ga nekdaj
poseljevali, pa je že popolnoma erodirano.

In medtem ko so drugi voditelji ob globalnih spremembah govorili predvsem o škodi, ki jo te povzročajo
njihovemu gospodarstvu, je frustritrani Tong dejal, da pri njih ne gre za vprašanje gospodarske rasti, ampak
za vprašanje človeškega preživetja.

Po stopinjah Kiribatov tudi Manhattan?
V najslabšem primeru bodo Kiribati do konca tega stoletja že popolnoma pod vodo. Tong je nad rešitvijo
države že obupal - zdaj le še prosi države, naj mu pomagajo pri preseljevanju njegovega ljudstva.

Podobna usoda kot Kiribate čaka še številne druge nizke otoke - tudi, če državam nekako uspe omejiti
naraščanje temperature z zmanjšanjem izpustov ogljikovega dioksida, to še vedno ne bi bilo dovolj za
številna območja. Po drugi strani pa, če bo temperatura dramatično naraščala, se lahko pod vodo znajdejo
tudi taka svetovljanska središča, kot sta Manhattan in Miami.

Vir: Ozračje se segreva, Kiribati tonejo,
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2&c_id=175326&r
ss=1 (6.6.2008)
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