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 NAMEN 

 aktualnost in pomembnost teme podnebnih sprememb; 
 
 pomen izobraževanja kot sestavnega elementa ozaveščanja o vplivu podnebnih sprememb 

o življenju ljudi; 
 
 vzpodbujanje mladih k spremembi načina razmišljanja in odnosa do okolja; 
 
 potreba po bolj sistematičnem pristopu k obravnavi pri pouku – vključevanje v šolski 

kurikul; 
 
 vpeljava obravnave teme v pouk pri različnih predmetih gimnazijskega programa. 
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 IZVEDBA 

 pregled gimnazijskih učnih načrtov 
za različne predmete;  

  
 
Primer: učni načrt za biologijo. 
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 IZVEDBA 

 pregled gimnazijskih 
učnih načrtov za različne 
predmete;  
 
 
 

 Primer še en učni načrt 
za geografijo. 
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 IZVEDBA 

 pregled gimnazijskih učnih načrtov 
za različne predmete;  

  
 
 
 
 
 
Primer: učni načrt za sociologijo. 
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 IZVEDBA 

 pregled gimnazijskih učnih načrtov za različne predmete; 
 izvedba različnih aktivnosti na temo podnebnih sprememb: 

 ozaveščanje učiteljev (predavanje društva Umatora) in dijakov, 
 aktivnosti šolskega Eko-tima (delavnica, ogled vozila E-transformer in predstavitev 

sejmu Altermed); 

 izvedba pouka pri različnih predmetih; 
 ekodan (obravnava podnebnih sprememb pri pouku); 
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 REZULTATI 

 aktivno sodelovalo 12 učiteljev; 
 izvedba pri 8 predmetih (biologija, kemija, geografija, 

fizika, filozofija, francoščina, angleščina, sociologija in 
razredna ura). 

 
 
 
 
 
 
 

Slika: Naslovnica knjižice primerov učnih ur. 
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 zbir primerov z opisi potekov učnih ur; 
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 REZULTATI 

 zbir primerov z opisi potekov učnih ur; 
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 RAZPRAVA, ZAKLJUČEK 

 obravnava teme na različne načine, z različnimi metodami in oblikami dela; 
 
 odziv učiteljev; 

 
 evalvacija sodelujočih učiteljev in odziv dijakov; 

 
 načrti za prihodnje. 

 


