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Predgovor
Okoljsko državljanstvo je ključno za uspeh katerekoli okoljske politike. Trajnostni
razvoj, krožno gospodarstvo, nizkoogoljično gospodarstvo in biogospodarstvo
predpostavljajo učinkovito podporo državljanov. Od državljanov je pričakovan sprejem
okoljske drže in obnašanja, zelene odločitve ter okrepljena državljanska vključenost v
družbene procese. V svojih aktivnostih reflektirajo in izvajajo svoje okoljske pravice in
obveznosti
Izobraževanje ima ključno vlogo pri oblikovanju (prihodnjih) okoljskih državljanov;
nihče se ne rodi kot okoljski državljan, ampak to šele postane skozi izobraževanje.
Sodobna okoljska kriza, še posebej podnebne spremembe, izguba biološke raznolikosti,
onesnaževanje zraka in vsi drugi lokalni in globalni okoljski problemi zahtevajo
izobraževanje, ki je sposobno opolnomočiti okoljske državljane za navedene in druge
okoljske probleme.
Pedagoški prostop Okoljske državljanske vzgoje (v angleščini Education for
Environmental Citizenship, zato se v nadaljevanju uporablja kratica EEC) je eden izmed
predlogov, oblikovanih z namenom promocije okoljske državljanske vzgoje, kot jo
definira Evropska mreža za okoljsko državljanstvo (European Network for
Environmental Citizenship) (2018a). Seveda obstajajo tudi drugi pristopi, ki lahko prav
tako prispevajo v tej smeri.
Namen pričujoče knjige Okoljska državljanska vzgoja je na kratko predstaviti
konceptualna izhodišča pristopa učiteljem in drugim pedagoškim delavcem, zato da bo
pedagogom v korist in pomoč pri načrtovanju pedagoških aktivnosti za okoljsko
državljansko vzgojo.
Dr Andreas Ch. Hadjichambis
Predsednik
Evropska mreža za
okoljsko državljanstvo
ENEC COST akcija CA16229

Prof Pedro Reis
Podpredsednik
Evropska mreža za
okoljsko državljanstvo
ENEC COST akcija CA16229
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Uvod
V kakšen okolju bodo jutri živeli naši otroci? Odgovor na to vprašanje večinoma
vključuje dimenzijo izobraževanja. Vrsta izobraževanja, ki jo nudimo našim
otrokom danes, bo pomembno oblikovala njihovo okolje v prihodnosti; to
okolje bo v njihovih rokah in način, kako ga upravljajo, je odvisen od tega,
kakšno izobrazbo jim nudimo danes.
Okoljsko državljanstvo je ključni koncept v viziji trajnostnega razvoja. Prvič je
doseženo soglasje o definiciji okoljskega državljanstva, saj je več kot 130
znanstvenikov in raziskovalcev, ki predstavljajo 38 držav Evropske mreže za
okoljsko državljanstvo, definiralo okoljsko državljanstvo kot:
‘odgovorno okoljsko obnašanje državljanov, ki ravnajo in se vključujejo v
družbo kot agenti sprememb v zasebni in javni sferi na lokalni, nacionalni
in globalni ravni skozi individualne in kolektivne aktivnosti, v smeri
reševanja sodobnih okoljskih problemov, preprečevanja nastajanja novih
okoljskih problemov in doseganja trajnostih učinkov kot tudi razvijanja
zdravega odnosa do narave. “Okoljsko državljanstvo” vključuje sklicevanje
na okoljske pravice in obveznosti kot tudi identifikacijo osnovnih
strukturnih razlogov okoljske degradacije in okoljskih problemov ter razvoj
trajnostnega okolja, razvoj pripravljenosti in kompetenc za kritično in
aktivno udejstvovanje ter civilno vključevanje z namenom naslovitve teh
strukturnih razlogov, individualno in kolektivno delovanje v okviru
demokratičnih sredstev ob upoštevanju medgeneracijske in
znotrajgeneracijske pravičnosti (ENEC, 2018a) ’.
Izobraževalni sistemi in šole lahko pomembno prispevajo k opolnomočenju
mladih, da postanejo aktivni, vključujoči in odgovorni okoljski državljani.
Izhodišče za Evropsko mrežo za okoljsko državljanstvo in Okoljsko državljansko
vzgojo je bilo stališče, da bi morali izobraževalni sistemi in šole določiti
opolnomočenje za okoljsko državljanstvo kot eno izmed svojih ključnih
poslanstev. To zahteva, da se naši učenci zavedajo in razumejo učinke njihovih
odločitev in okoljskih izzivov, ki iz njih izvirajo, ter da so sposobni prepoznati
svoje sposobnosti in njihov vpliv na ustrezne okoljske in družbene spremembe.
Da bi bili česa takega sposobni, morajo biti opremljeni s potrebnim znanjem,
veščinami, kompetencami in vedenjem. Okoljska državljanska vzgoja želi
izobraziti okoljske državljane, da si bodo pridobili vse te lastnosti.
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Pedagoški pristop Okoljske državljanske vzgoje je pomemben korak v tej smeri.
Pristop je celovit pripomoček, ki želi prispevati k razvoju okoljske državljanske
vzgoje. Knjiga “Okoljska državljanska vzgoja v središču” predstavlja pedagoški
pristop okoljske državljanske vzgoje v poljudnem formatu, kot sta ga opisala
raziskovalca A. Hadjichambis in D. Paraskeva-Hadjichambis (2020).
Omenjeni pristop predlaga specifične elemente kot stopnje in korake, kljub
temu pa ni nujno sledenje vsem stopnjam in korakom v predlaganem vrstnem
redu. Prilagoditve in spremembe so odvisne od proučevanega okoljskega
problema, stopnje izobraževalnega programa (npr. osnovna ali srednja šola) in
izobraževalnega okolja (npr. formalno ali neformalno). Skratka, pedagoge
vabimo, da uporabijo in ovrednotijo vse vidike našega pedagoškega pristopa.
Na začetku EEC model ilustrira definicijo Okoljske državljanske vzgoje. Na
naslednjih straneh so predstavljeni nekateri temeljni koncepti te definicije
(ENEC, 2018b), kot so “agenti sprememb”, “reševanje okoljskih problemov”,
“doseganje trajnosti”, “zdrav odnos do narave”, “okoljske pravice in
obveznosti”, “strukturni razlogi”, “civilno vključevanje”, “znotrajgeneracijska
pravičnost” in “medgeneracijska pravičnost”. Nato so predstavljene temeljne
stopnje in koraki pedagoškega pristopa. Kjer je možno, so predstavljeni
specifični primeri in ideje.
Upamo, da ta naš prispevek pripomore k oblikovanju bolj trajnostno
naravnanega sveta.

Okoljska državljanska vzgoja

Okoljska državljanska vzgoja (EEC) je definirana
kot oblika izobraževanja, ki goji skladen in
zadovoljiv nabor znanja kot tudi potrebnih
veščin, vrednot, stališč in kompetenc, ki bi jih
moral okoljski državljan imeti, da lahko deluje in
sodeluje v družbi kot agent sprememb v zasebni
in javni sferi, na lokalni, nacionalni in globalni
ravni skozi individualne in kolektivne aktivnosti,
z namenom reševanja sodobnih okoljskih
problemov, preprečevanja nastajanja novih
okoljskih problemov in doseganja trajnostih
učinkov kot tudi razvijanja zdravega odnosa do
narave.
Okoljska državljanska vzgoja je pomembna za
opolnomočenje državljanov, da izvršujejo svoje
okoljske pravice in obveznosti in da so sposobni
identificirati osnovne strukturne vzroke okoljske
degradacije in okoljskih problemov, razviti
pripravljenost in kompetence za kritično in
aktivno zavzetost ter civilno vključenost pri
naslavljanju teh strukturnih razlogov, delujoč
individualno in kolektivno znotraj demokratičnih
sredstev, upoštevajoč medgeneracijsko in
znotrajgeneracijsko pravičnost (ENEC, 2018b).
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Knowledge
Values
Attitudes
Skills
Competences
Bahaviour

Doseganje civilne in aktivne
zavzetosti in civilne udeležbe

Naslavljanje strukturnih razlogov
okoljskih problemov

Javna raven

Reševanje okoljskih problemov

Preprečevanje okoljskih problemov

Pojasnilo: Položaj vsakega učinka (oranžne puščice) v modelu EEC ne predstavlja njegovega
odnosa z aktivnostmi, dimenzijami, področji/ravnmi in lestvicami.

Individualne aktivnosti

Izvrševanje okoljskih pravic in dolžnosti

Promoviranje medgeneracijske in
znotrajgeneracijske pravičnosti

Zasebna raven

Razvoj zdravega odnosa
do narave

Doseganje trajnosti

Kolektivne aktivnosti
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MODEL EEC

Vizualna predstavitev EEC modela

Vir: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental
Citizenship: the pedagogical approach. In: A. Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi
et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham,
Switzerland: Springer.

Temeljni koncepti
Agenti sprememb:
Danes, kot še nikoli do sedaj, potrebujemo
okoljske državljane, ki imajo voljo in so
sposobni pripeljati spremembe v okolju in
družbi v korist našega planeta. Agenti
sprememb so tisti državljani, ki lahko
delujejo kot pospeševalci sprememb,
sodelujejo v postopkih odločanja in
delujejo kot vzgojitelji za svoje vrstnike in
za odrasle.
Reševanje okoljskih problemov:
Res je, da je trenutne okoljske probleme
težko rešiti. Vendar trenutni okoljski
problemi:
• potrebujejo takojšnje rešitve;
• jih karakterizira kompleksnost;
• imajo okoljske, ekonomske in družbene
komponente
• in imajo lokalne, nacionalne in globalne
dimenzije.
Okoljski državljani so državljani, ki so
sposobni prispevati k reševanju obstoječih
okoljskih problemov.
Preprečevanje okoljskih problemov:
Naše vsakodnevno življenje vpliva na
okolje. Vsak dan mnoge naše odločitve in
mnoge naše aktivnosti vplivajo na okolje in
lahko prispevajo k novim okoljskim
problemom.
Okoljski
državljani
so
državljani, ki prispevajo k preprečevanju
novih okoljskih problemov.
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Temeljni koncepti

Doseganje trajnosti:
Trajnost je postopek ohranjanja sprememb
ravnotežja v okolju. Osredotoča se na
razvoj, ki izpolni potrebe trenutnih
generacij, ne da bi ogrožal sposobnost
prihodnjih generacij, da izpolnijo njihove
potrebe. Okoljski državljani se zavedajo
pomembnosti trajnosti in se jo trudijo
doseči ob upoštevanju okoljskih, družbenih
in gospodarskih dimenzij.
Zdrav odnos do narave:
Ljudje so izgubili povezavo z naravo.
Odraščajo,
živijo
in
oblikujejo
antropogenska okolja in se ne zavedajo
odvisnosti od narave. Ignorirajo učinke
svojih aktivnosti na naravo in okolje.
Okoljski državljani imajo zdrav odnos do
narave. Naravo vrednotijo, spoštujejo in
varujejo.
Okoljske pravice in dolžnosti:
Državljani,
organizacije,
vlade
in
nadnacionalne entitete, vsi imamo okoljske
pravice in okoljske obveznosti. Okoljski
državljani poznajo in se sklicujejo na svoje
okoljske pravice in obveznosti. Enako
zahtevajo od drugih entitet v družbi, od
vlad in nadnacionalnih entitet.

Temeljni koncepti
Strukturni razlogi:
Okoljski problemi imajo pogosto strukturne
razloge, ki oblikujejo in sestavljajo njihove
vire. Strukturni razlogi so pogosto skriti in
niso vidni na prvi pogled. Ekonomski
sistem, nepravilna implementacija okoljske
zakonodaje,
pomanjkanje
učinkovitih
struktur, vmešavanje in korupcija so lahko
strukturni razlogi za okoljske probleme.
Okoljski državljani preiskujejo, identificirajo
in skušajo spremeniti strukturne razloge za
okoljske probleme.
Civilna udeležba:
Obstoječi okoljski problemi potrebujejo
aktivno, družbeno in kritično zavzetost nas
vseh kot tudi našo civilno udeležbo.
Okoljski državljani so vključeni v postopke
odločanja. Poleg tega delujejo individualno
in kolektivno tako v zasebni kot tudi javni
sferi. Prav tako so aktivni na lokalni,
nacionalni in globalni ravni.
Znotrajgeneracijska pravičnost:
Znotrajgeneracijska
pravičnost
je
pravičnost med pripadniki generacije. V
svetu pogosto vidimo krivice med člani iste
generacije.
Zaznamo
neenakost,
diskriminacijo in omejevanje pravic.
Opažamo velike razlike na geografski ravni
(npr. sever : jug). Okoljski državljani se
zavedajo, da je družbena pravičnost
pomembna ter zato iščejo in zahtevajo
znotrajgeneracijsko pravičnost.
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Medgeneracijska pravičnost

Medgeneracijska pravičnost je
povezana s poštenostjo med
različnimi generacijami glede
njihovih okoljskih pravic in njihovih
okoljskih obveznosti.
Načelo trajnosti predpostavlja
spoštovanje pravic prihodnjih
generacij in njihovih potreb.
Okoljski državljani iščejo in
zahtevajo
medgeneracijsko
pravičnost.

Pedagoški pristop EEC
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Izobrazba za okoljsko državljanstvo (EEC) promovira model EEC, ki
je lahko uporabljen na vseh stopnjah in izobraževalnih okoljih, saj
model omogoča ustrezne stopnje diferenciacije.
Pedagoški pristop EEC določa šest stopenj:

Poizvedba
Načrtovanje aktivnosti
Državljanski aktivizem
Mreženje in deljenje vesti na različnih
ravneh
Trajnost okoljskih in družbenih
sprememb
Ocena in refleksija
Sledenje stopnjam in korakom ni obvezno, prav tako jih ni treba
izvesti v zaporedju. Izvedba je odvisna od preučevanega okoljskega
problema, stopnje izobraževanja (osnovna ali srednja šola) in oblike
poučevanja (formalna ali neformalna oblika). Glede na navedene
okoliščine se lahko izvedejo potrebne diferenciacije in prilagoditve.
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Poizvedba

Učenci zberejo in analizirajo podatke o okoljskem problemu

Zbiranje in
analiziranje
podatkov

 Informacije o preučevanem območju
 Ekološki pomen naravnega ekosistema (podatki o
biotski raznovrstnosti in ogroženih vrstah)
Učenci preučijo strukturne vzroke okoljskega problema

Strukturni
vzroki

 Neučinkovita zaščitna okoljska zakonodaja
 Neučinkoviti ukrepi za zaščito narave
 Vidne posledice gospodarske rasti v naravi
Učenci preučijo primer znotraj in medgeneracijskih krivic v
obravnavanem okoljskem problemu

 Prihodnje generacije bodo izgubile

Znotraj in
podporo naravnih ekosistemov
medgeneracijske
 Kopičenje bogastva v rokah nekaj
krivice
investitorjev

Učenci preučijo vrednote, ki so pomembne posameznim deležnikom
(investitorjem in ekologom) in so vezane na okoljski problem

Pogovor o
vrednotah

 Vprašanje o vrednotah, ki so pomembne
posameznim deležnikom (npr.
investitorjem in okoljevarstvenikom)

Učenci sodelujejo v aktivnostih na prostem in na kraju samem preučujejo
okoljski problem

Aktivnosti
na prostem

 Na kraju samem izvedeno preučevanje
naravnega in grajenega okolja (npr.
gradbišča in naravni ekosistemi)

Načrtovanje aktivnosti
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Učenci zberejo stališča deležnikov o obravnavanem okoljskem problemu

Interesi
deležnikov

 Investitorji
 Ekologi
 Učenci
 Sosedi

Učenci popišejo sporna stališča in argumente različnih deležnikov

 Evidentiranje pozitivnih in negativnih
argumentov deležnikov
Evidentiranje
 Evidentiranje prepletenosti deležnikov in
dilem
njihovih argumentov
Učenci preučijo možne alternativne rešitve za okoljski problem

Alternativne
rešitve

 Prekinitev projekta
 Prestavitev projekta na drugo območje
 Uvedba popravljalnih ukrepov za zmanjšanje
vpliva na okolje

Učenci preučijo morebitne strukturne zadržke do uveljavitve predlaganih rešitev

Strukturni
zadržki

 Sistemski zadržki
 Toga zakonodaja
 Nasprotujoči interesi deležnikov in vpletanja
 Podpiranje razvoja brez upoštevanja
okoljskih posledic

Učenci ocenijo tveganja načrtovanih aktivnosti

Ocena
tveganj

 Pretres in konfrontacija znotraj skupnosti
 Obtoževanje na osebni in kolektivni ravni
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Državljanski aktivizem

Proces odločanja Učenci določijo in izberejo alternativno rešitev
 Izberite najboljšo alternativno rešitev
 Stopite v stik z znanstveniki in okoljskimi organizacijami
 Prosite politike za pomoč

Uveljavitev okoljskih pravic in dolžnosti

Učenci izvršijo
svoje okoljske
pravice in dolžnosti

 Javni dostop do okoljskih podatkov (Aarhuška konvencija)
 Uveljaviti pravico sodelovanja
 Uporaba načela „onesnaževalec plača“
Učenci izvedejo svoje osebne in skupinske akcije v

Aktivnosti v skupnosti zasebni in javni sferi

 Objava člankov v lokalnem časopisu
 Sodelovanje v radijskih in televizijskih oddajah
 Organizacija medijske kampanje in lobiranje

Javne debate

Učenci organizirajo, lahko pa tudi sodelujejo v javnih
debatah

 Organizacija debat na šolah
 Organizacija debat v skupnosti
 Sodelovanje v televizijskih debatah

Aktivizem učencev

Učenci organizirajo svoje aktivnosti

 Obveščanje vrstnikov, sorodnikov, sosesk in javnosti
 Organizacija in sodelovanje na protestu ali demonstraciji

Mreženje in deljenje vesti na različnih
ravneh

Globalna
omrežja

Državna
omrežja

Lokalna
omrežja
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 Okrepite učinek z
oblikovanjem
mednarodnega omrežja
 Povežite se z mednarodnimi
nevladnimi organizacijami
 Razvijte mednarodne akcije
na družbenih medijih
 Okrepite učinek z organizacijo
omrežja na državni ravni,
sestavljenega iz učencev,
znanstvenikov, prostovoljcev,
podpornikov, aktivistov in
politikov.
 Povežite se z nevladnimi
organizacijami na državni
ravni
 Organizirajte lokalna
omrežja učencev,
znanstvenikov,
prostovoljcev,
podpornikov, aktivistov
in politikov
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Trajnost okoljskih in družbenih sprememb

Učenci izvedejo dodatne aktivnosti za utrditev sprememb

Podprite
spremembe
Sprejmite
ukrepe
Naslovite
strukturne
vzroke

 Tema naj bo
prisotna v medijih
(npr. televizijskih novicah
in objavah na radiu)

Učenci sprejmejo nove ukrepe v podporo trajnosti
sprememb

 Sprejmite nabor dodatnih
ukrepov in aktivnosti za
okrepitev sprememb
(npr. vabilo mednarodnih aktivistov)
Učenci izvedejo aktivnosti, s katerimi naslovijo strukturne
vzroke

Vključitev dodatnih
aktivnosti na drugih
področjih in ravneh

(npr. odprto pismo parlamentu)
Učenci nagradijo ljudi, ki so sodelovali in pomagali

Nagradite
ljudi

 Nagradite učence,
prostovoljce in podpornike
(npr. podelitev nagrad, certifikatov in
medalj)
Učenci obvestijo javnost o njihovih uspešnih aktivnostih

Obveščajte
javnost

 Razširite vesti o
uspešnih aktivnostih
(razstavah, objavah in videih na
družbenih omrežjih)

Evalvacija in refleksija
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Učenci revidirajo uspeh izvedenih aktivnosti

Revidi
rati

 Revidirajte uspeh radijskih in televizijskih
objav
Učenci izmerijo spremembe nekaterih dimenzij

 Izmerite spremembe okoljskih odzivov
sodelujočih učencev v aktivnostih

Izmeriti
Učenci ocenijo učinkovitost pristopa

Oceniti

 Ocenite učinkovitost posameznih stopenj in
korakov
Učenci preverijo skrite dimenzije uporabljenega pristopa

Preveri
ti

Osredo
toči se

 Preverite, ali so prisotne skrite dimenzije
preučevanega okoljskega problema (npr.
dimenzije, ki niso bile pričakovane ali slutene)
Učenci se osredotočijo na pozitivne in negativne strani pristopa in osvojenih lekcij

 Osredotočiti se na pozitivne in negativne
strani pristopa (pozitivne strani naj bodo
motivacija za lokalne učence)

Posamično

Načrtovanje
aktivnosti

Globalno

Posamično

Državljanska
participacija

Skupinsko

DRŽAVLJANSKA PARTICIPACIJA
Sodelovanje v odločevalnem procesu
Izvrševanje okoljskih pravic in dolžnosti
Izvedba aktivnosti v skupnosti
Javne debate
Aktivizem učencev/mladostnikov

Vir: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental Citizenship: the pedagogical approach. In: A. Ch. Hadjichambis,
P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham, Switzerland:
Springer.

MREŽENJE IN ŠIRJENJE VESTI NA RAZLIČNIH RAVNEH
Od lokalnega do globalnega
Lokalna omrežja
Nacionalna omrežja
Globalna omrežja

Mreženje &
deljenje na
različnih ravneh

Lokalno
Ekoljski
problem
Globalno

Trajnost
okoljskih &
družbenih sprememb

Evalvacija &
refleksija

Poizvedba

Skupinsko

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI
Evidentiranje deležnikov
Določitev dilem
Alternativne rešitve
Sistemsko pogojeno nasprotovanje
Ocena tveganj

Javno

TRAJNOST OKOLJSKIH & DRUŽBENIH SPREMEMB
Podpri spremembe
Ponotranjiti spremembe
Spodbuditi razmislek o strukturnih vzrokih
Nagraditi
Obveščati

EVALVACIJA & REFLEKSIJA
Pregledati
Izmeriti
Oceniti
Nadzorovati
Osredotočiti se

POIZVEDBA
Zbiranje in analiza podatkov
Strukturni vzroki
Med in znotrajgeneracijske krivice
Utrditev vrednostnega sistema
Zunanje aktivnosti

Javno

Zasebno

Zasebno

Izobraževanje za okoljsko državljanstvo – pedagoški pristop
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Projektni konzorcij Evropsko omrežje za okoljsko državljanstvo,
financirano kot akcija COST (CA16229 - Obzorje 2020), združuje
več kot 120 strokovnjakov iz 38 držav s ciljem izboljšanja
razumevanja, praks in ocenjevanja ravni okoljskega državljanstva v
Evropi in sodelujočih državah.
Okoljsko državljanstvo je uveljavljen koncept na številnih področjih,
kot so gospodarstvo, politika, filozofija, organizacijsko in
korporativno upravljanje, trženje, zato bi ga bilo mogoče bolje
uporabiti tudi na področju izobraževanja.
Sodobna okoljska kriza, ki jo določajo podnebne spremembe,
siromašenje biotske raznovrstnosti, visoke stopnje onesnaženega
zraka in drugi globalni okoljski problemi terjajo ustrezno
izobraževanje, ki je sposobno izobraziti okoljske državljane.
Izobraževanje ima osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnjih
okoljsko zavednih državljanov.
Pedagoški pristop izobraževanja za okoljsko državljanstvo je
odgovor na predstavljene izzive. Pristop ima stopnje in korake, ki
jih je možno uveljaviti poljubno, torej nedoločenem linearnem
vrstnem redu. Uporaba ustreznih diferenciacij je odvisna od
obravnavanega okoljskega problema, stopnje izobraževanja (npr.
osnovna ali srednja stopnja) in tipa izobraževanja (npr. formalno ali
neformalno).
Upamo, da bo predstavljen pedagoški pristop izobraževalna
skupnost sprejela in ga tudi uporabljala.

