
Državljanska vzgoja in etika

DRUŽBA PRIHODNOSTI

Metoda 7

Razred: 8 Predmet: Državljanska vzgoja in etika

Tematski sklop Družba prihodnosti ali za kakšno prihodnost gre

Tema / vsebina Iluzija “neomejenega” razvoja, obzirnost do omejenih virov,
odgovornost za kakovost življenja, za lastno zdravje in zdravje drugih,
tudi prihodnjih generacij, zadovoljevanje določenih potreb je možno
na razne, okolju (in soljudem) bolj ali manj prijazne načine.
Spremembe v vsakdanjem življenju.

UČNI NAČRT

Cilji Razumevajo, da razvoja ne moremo zaustaviti, da pa ne bi smel ogrožati
priložnosti in kakovosti življenja prihodnjih generacij; spoznavajo nekatere
načine zagotavljanja trajnostnega razvoja v demokratični družbi.

Pojmi Trajnostni in “neomejni” razvoj, kakovost življenja, umetne potrebe,
zadovoljevanje potreb.

Možne medpredmetne
povezave

Zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, okoljska vzgoja 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 se nauči razlikovati (na primerih) med, bolj in manj okolju
prijaznimi načini zadovoljevanja potreb (npr. na področjih transporta,
turizma, športa), na primeru razložiti, kaj pomeni iskanje bolj “trajnostnih”
rešitev (npr. pri gradnji naselja, uporabi prostora),

Dodatne informacije
za učence

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

DIDAKTIČNI MODELI

Ime Vrt v eni noči

Neposredni
cilji

Na primeru lokalne skupnosti razvijamo razpravo o razvoju, obzirnosti do omejenih
virov, odgovornost za kakovost življenja, za lastno zdravje in zdravje drugih, tudi
prihodnjih generacij in o spremembah v vsakdanjem lokalnem življenju.

Didaktična
naloga

Pri tej vaji se učenci seznanjajo z dejavniki, ki vplivajo na razvoj, načini, kako razvoj na
lokalni ravni zadovoljuje potrebe občanov (ali pa jih ne), postopki sprejemanja
odločitev o lokalnem razvoju.

Metodika-variante

Različica 1

Primer je izpeljava primera iz priročnika - Kompas: priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah:
Vrt v eni noči. V: Rui Gomes (koordinator), Kompas: priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah,



str. 238-240. Ljubljana: DZS

Zberite stare in nove načrte, zemljevide in slike kraja, kjer živite.

Pozanimajte se, ali obstajajo resnični razvojni načrti za katerega od delov izbranega kraja. Zberite
informacije o kraju v katerem živite. Lahko pogledate med časopisne članke ali zapisnike lokalne
skupnosti.

Razvoj - kako in zakaj?

Predstavite temo lokalnega razvoja. Za spodbudo razpravi uporabite stare in nove zemljevide in slike kraja,
kjer živite. Z udeleženci se pogovorite, kako se je kraj razvijal v zadnjih 50 ali 100 letih. Razpravljajte o
političnih, ekonomskih in družbenih silah, ki so povzročale te spremembe. Koliko sprememb je bilo
pozitivnih? Kaj jih je povzročilo?

Učenci naj naštejejo spremembe, ki so se dogodile za časa njihovega življenja, na primer novogradnje,
trgovske centre, stanovanjska naselja ... Kdo je pridobil na račun tega razvoja in kako? Razmislijo naj, ali je
razvoj predvideval tudi izgradnjo prepotrebnih poceni stanovanj za lokalne potrebe, ali gre predvsem za
individualno oziroma luksuzno gradnjo, počitniške hišice ali investicije finančnih družb.

Oglejte si podrobnejši zemljevid kraja; udeleženci naj se odločijo, kateri del kraja bodo izbrali za svoje
delo. (Pri vaji lahko za osnovo uporabite tudi katerega od didaktičnih modelov z naslovom »Moje okolje«)

Učencem pokažite podrobni načrt kraja. Poskrbite, da bodo vsi poznali ta kraj/sosesko. Po potrebi
organizirajte ogled tega dela mesta/kraja.

Učencem povejte, kakšne razvojne načrte ima s tem delom kraja lokalna oblast. Informacije lahko dobite iz
medijev ali zapisnikov lokalne skupnosti. Pogovorite se o tem, kdo je podal razne predloge in kateri interesi
se skrivajo za njimi.

Razmislite o vseh možnih razvojnih vizijah kraja. Bodite kar se da domiselni.

Za ilustracijo lahko učencem organizirate tudi obisk občine in na mestu samem spremljate potek občinskih
razprav.

Predloge in zbrane podatke lahko učitelj uporabi za razpravo.

Izsledke lahko predstavite lokalni skupnosti na posebni javni razstavi ali tudi kako drugače.

Načrt razprave z učenci:

1. Kako deluje vaša lokalna skupnost? Kako sprejema odločitve? Nato se pogovorite o konkretnih
razvojnih programih.

2. Kaj je vpliva na odločitve, kako razvijati kraj? Ali so, na primer, upoštevani stroške, čas, delo,
profit, lokalne potrebe?

3. Ali so načrti okolju oziroma ljudem prijazni ter trajnostni?
4. Ali bi načrti zadovoljili potrebe celotnega lokalnega prebivalstva? Tudi na primer invalidov, otrok,

manjšin?
5. Kaj bi potrebovali, da bi bili načrti uresničljivi?
6. Ali so predvidevali uporabo obnovljivih virov energije, kjer koli bi to bilo mogoče?
7. Ali je bila uporaba neobnovljivih virov skrbno načrtovana in nadzirana?
8. Kako projekti vplivajo na celotni ekosistem? Ali je v njem upoštevano ohranjanje na primer

naravnega življenja živali ali pa sajenje dreves?
Itd.



Različica 2

V učbeniku Etika in družba za 8. razred str. 37 naloga 12 je mogoče najti igro vlog, v kateri se učenci
postavijo v vlogo župana.
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