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Povzetek 

Naloga obravnava aktualno temo prihodnosti, to so podnebne spremembe. Glede na to, kaj se 

danes že dogaja po svetu, kaj nam prinašajo podnebne spremembe, že lahko čutimo, kaj nas 

lahko v prihodnosti še čaka. Tema je tako občutljiva, da se o njej ne razpravlja samo v krogu 

znanstvenikov in politikov, ampak vedno bolj tudi med širšo javnostjo in med ljudmi nasploh. 

Koliko pa o tej temi govorimo v osnovni šoli? So učenci na tej stopnji dovolj seznanjeni s 

podnebnimi spremembami? Naredimo v osnovni šoli dovolj, da jih ozaveščamo?. Če 

pogledamo učne načrte o okolju, je vsebin na to temo bore malo. Nekaj je evropskih 

projektov, v katere bi se učitelji lahko vključevali, ampak učitelji ne posegajo veliko po njih. 

Se učenci zavedajo, kako lahko prav oni prispevajo k izboljšanju stanja?  

V raziskavo smo vključili  559 učencev, ki so v šolskem letu 2008/09  obiskovali 3., 6. in 8.  

razred devetletne osnovne šole ter okoli 87 osnovnošolskih učiteljev. Izbrali smo šole  iz štirih 

različnih slovenskih regij: gorenjske, ljubljanske, prekmurske in primorske regije. Z raziskavo 

smo želeli  ugotoviti,  kakšno je stanje ozaveščenosti učencev in učiteljev na osnovnih šolah o 

podnebnih spremembah, ali je boljše poznavanje podnebnih sprememb povezano s starostjo 

učencev in ali je na šolah, kjer so učitelji o podnebnih spremembah bolje ozaveščeni, tudi 

ozaveščenost učencev večja. Ugotoviti smo želeli tudi, ali je ozaveščenost med regijami 

enaka. Raziskavo smo naredili s pomočjo vprašalnika.  

Raziskava je pokazala dokaj nizko ozaveščenost učencev in učiteljev o podnebnih 

spremembah. Hkrati pa je raziskava pokazala, da ni nujno, da so znanje o podnebnih 

spremembah in ozaveščenost ter odgovorno ravnanje med seboj povezani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede 
 
 
okoljska vzgoja,  podnebne spremembe, ozaveščenost o podnebnih spremembah, odgovoren 
odnos do podnebnih sprememb, osnovnošolski učenci 
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Summary 
 
The thesis deals with the actual topic of the future, that is climate change. According to what 

is happening today in the world, what the climate change causes, we can already feel what in 

the future awaits for us. The topic is so sensitive that it should be not discussed only in the 

circle of scientists and politicians, but increasingly also in the general population and among 

people in general. How much do we talk about this subject in primary schools? Are the 

children at this stage sufficiently familiar with the climate changes? Do we do enough for 

them to be aware? Looking at the curricula of the environment, there is very little content on 

this topic. There are some of the European projects, in which the teachers may be involved, 

but teachers do not use much of them. Are the students aware of how they may also contribute 

to improving the situation?  

The study included 559 pupils in the school year 2008/09, attending the 3rd, 6th and 8th class of 

primary school and about 87 primary school teachers. We selected schools from four different 

Slovenian regions of Gorenjska, Ljubljana, Mura and coastal regions. The aim of the study 

was to determine the current state of awareness on climate change of students and teachers in 

primary schools, and a better understanding of climate change associated with age, and 

whether students in schools, where teachers are more aware on climate change, can be more 

aware.. We wanted to determine whether the awareness among the regions is the same. The 

research was done through a questionnaire. 

The study showed a low awareness of pupils and teachers about climate change. At the same 

time, research has shown that it is not imperative that knowledge about climate change and 

awareness and responsible behavior are all interrelated.  

 

 

 
 
 
 
Keywords 
 
 
Environmental education, current,  state of awareness on climate change, responsible attitude 
to climate change, primary pupils 
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1 TEORETIČNI UVOD 
 
Vsi organizmi, ki živijo na Zemlji, si delijo usodo planeta, saj ozračje in oceani ne poznajo 

državnih meja. Blaginja človeštva je na mnogo načinov povezana z vremenom in podnebjem. 

Podnebje se je spreminjalo, vendar se danes  spreminja hitreje ravno zaradi današnjega načina 

življenja. Elektrarne, ki proizvajajo energijo za zagotavljanje električne energije, avtomobili 

in letala, ki jih uporabljamo, tovarne, kmetijstvo, ki nam zagotavlja hrano – vse to vpliva na 

klimatski sistem in povzroča spreminjanje podnebja in s tem posledično tudi ostalega okolja.  

Znanstveniki so že zgodaj začeli opozarjati na učinke tople grede, ki jih povzročajo 

toplogredni plini, ki so se z razvojem industrijske revolucije v 18. stoletju začeli večati in 

vplivati na klimatske spremembe. Danes se veliko ukvarjajo s tem, kako blažiti klimatske 

spremembe in kako se prilagoditi nanje oziroma na nezaželene posledice le-teh. Te posledice 

so velikokrat že katastrofalne, nekateri napovedujejo za prihodnost celo apokaliptične 

spremembe. Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov in naravnih katastrof 

bodo morale države in širša mednarodna skupnost kot celota več pozornosti in sredstev 

nameniti temu, kako se na to pripraviti, še posebno pa, kako zmanjšati negativne učinke in 

prilagoditi naše življenje spremenjenim pogojem. Vse to pa bo uspešno le, ko bosta postala 

skrb in zavedanje o klimatskih spremembah resnično naš način življenja.  Človekova skrb za 

klimatske spremembe  je nekaj novega, saj se o tem govori šele v zadnjih 20 letih. Nekatere 

preventivne dejavnosti bi bile lahko učinkovite samo, če bi se jih lotili prav vsi ljudje na tem 

svetu. Na žalost pa kaj hitro lahko ugotovimo, da smo še daleč od resničnega reševanja 

problemov. To kažejo že težave s Kjotskim sporazumom, saj je kar nekaj časa trajalo, da je 

sploh začel veljati (Kajfež Bogataj, 2008).  

Ob hitri rasti prebivalstva in prekomerni porabi naravnih virov smo že priča izraziti 

spremenljivosti podnebja. Podnebne spremembe z vse večjimi izpusti toplogrednih plinov in 

spreminjanjem površja planeta povzroča človeštvo. V Sloveniji na primer se je v obdobju 

1951–2000 temperatura zraka zvišala za 1,1 °C, v zadnjih 30 letih pa je ogrevanje preseglo 

mejo 1,5 °C (Kajfež Bogataj, 2008). Očitno je dvig temperature zraka ob površju že malce 

spremenil kroženje ozračja, kar se odraža v spremenjeni količini in porazdelitvi padavin ter 

količini vlage v ozračju. Podnebni znanstvenik Martin Perry  opozarja, da so vse te 

spremembe prišle do nas nekaj desetletij prej, kot so pa napovedovali (Guardian Unlimited 

2007) Škoda zaradi poplav, suš in vremenskih neurij v svetu strmo narašča. V primerjavi s 60. 

leti je letno vremenskih katastrof štirikrat več, realnih gospodarskih škod pa sedemkrat. Letne 

škode so se v 50 letih povečale od 4 na 40 milijard USD. Del škod lahko pripišemo tudi 
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hitremu naraščanju prebivalstva in neprimernemu prostorskemu planiranju. Vreme in 

podnebne spremembe tudi ubijejo, vsako leto okrog 65 tisoč ljudi, kar je desetkrat več, kot je 

žrtev vojn, prav tako pa izumirajo živalske in rastlinske vrste (Kajfež Bogataj, 2008). 

Izginjanje ekosistemov kot posledica globalnega ogrevanja, se bo nadaljevalo in povprečna 

temperature površine Zemlje, ki je znašala ob prelomu stoletja 14,5 °C, se bo do leta 2050 

zvišala na okrog 16 °C, do konec 21. stoletja pa že na 17 °C. Ogrevanje bo izrazitejše v hladni 

polovici leta in v severnih geografskih širinah. Slovenske raziskave kažejo, da se bo 

temperatura zraka do leta 2030 v Sloveniji povečala za 0,5 °C do 2,5 °C, do leta 2060 pa za 1 

°C do 3,5 °C. Manj zanesljive so napovedi spremembe letne količine padavin, saj je razpon 

pričakovanj od +10 % do -30 %. Količina padavin poleti se bo najverjetneje zmanjšala za do 

20 %. Kako bo z ostalimi vremenskimi spremenljivkami, je še težje napovedati, saj predviden 

dvig temperature do konca 21. stoletja presega variabilnost temperature v obdobju od začetka 

meritev meteoroloških spremenljivk v Sloveniji. Zato lahko podnebne razmere dosežejo tudi 

stanja, ki si jih na osnovi poznavanja preteklosti ne moremo predstavljati. Vroče poletje leta 

2003, kakršnega Evropa ni doživela vsaj zadnjih 500 let, ko je umrlo več kot 40.000 ljudi, je 

bilo tak ekstremen primer (Kajfež Bogataj, 2008). 

Profesor Perry je mnenja, da so politiki zapravili preveč časa z osredotočenjem na same 

načine za zmanjšanje emisij in se šele pred kratkim zavedali, da se je treba na podnebne 

spremembe prilagoditi (Guardian Unlimited 2007). 

Pred nami sta torej dve nalogi: blaženje velikosti podnebnih sprememb in pa nujno 

prilagajanje. Blažitev podnebnih sprememb je največji okoljski, razvojni, politični in pa tudi 

etični izziv, s katerim se spoprijema človeštvo. Žal zaenkrat proces globalizacije in tržne 

ekonomije povsem prevladuje v miselnosti gospodarstvenikov in tudi politikov. 

Predvidevamo lahko, da se bodo podnebne spremembe nadaljevale še bolj intenzivno, saj 

človeštvo v zadnjih letih ni omejilo emisij toplogrednih plinov in je tudi malo verjetno, da jih 

bo v bodoče (Kajfež Bogataj, 2008). 

Slovenija je julija 2002 ratificirala Kjotski sporazum, s katerim je prevzela obveznost 8 % 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 glede na izhodiščno leto 1986. 

Rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je opravil na pobudo dr. Kajfež Bogatajeve časnik 

Dnevnik maja 2008 na reprezentativnem vzorcu, kažejo, da je zavest o podnebnih 

spremembah v Sloveniji razmeroma nizka. Podnebne spremembe so medijsko sicer 

zastopane, a žal večinoma ob ekstremnih vremenskih dogodkih, kot je bilo nadpovprečno 

vroče poletje leta 2003 ali neurja s poplavami poleti 2005 in 2010. Z ozaveščanjem 

prebivalstva se sicer po svojih zmožnostih ukvarjajo še nevladne organizacije in 
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naravovarstvene skupine ter posamezniki, vendar se ljudje slabo zavedajo svojega vpliva na 

podnebje. 

Rezultati iste raziskave (Dnevnik 2008) tudi  kažejo, da je le 25 % Slovencev seznanjenih s 

posledicami podnebnih sprememb in da jih na primer Kjotski sporazum dobro pozna le 11 %. 

Da se globalna temperatura zraka povečuje, ve 47 % prebivalstva;  nekoliko bolj so osveščeni 

starejši in tisti z visoko izobrazbo. Ljudje se premalo zavedamo, kako globoko lahko 

podnebne spremembe posežejo v naše življenje, tako prek varnosti, zdravja, materialnih 

dobrin ali družinskih vrednot (Kajfež Bogataj, 2008). 

Med sklepi, ki jih je v svojih raziskavah podala naša vodilna meteorologinja dr. Lučka Kajfež 

Bogataj, je tudi sklep, da je potrebno spodbujati in sodelovati pri izobraževanju,  

usposabljanju in ozaveščanju javnosti o spremembi podnebja ter spodbujati najširše 

sodelovanje v tem procesu. Osnovna šola je verjetno prva, ki bi lahko začela z ozaveščanjem 

in spodbujanjem učencev za odpravo vzrokov klimatskih sprememb (Kajfež Bogataj, 2008). 

V svojem magistrskem delu sem želela raziskati, koliko posvečajo osnovne šole tej temi 

oziroma kako je z ozaveščanjem mladih o podnebnih spremembah v osnovnih šolah. 

 

1.1 IZHODIŠČA NALOGE 
 

Na konferenci Mednarodne zveze za varstvo narave in naravnih virov IUCN so bila leta 1970 

podana izhodišča okoljske vzgoje (Palmer, 1994).  Leta 1979 so v Tbilisiju sprejeli 

deklaracijo o okoljskem izobraževanju in leta 1992 (Jeffrey, 1997) so na svetovni konferenci 

o okolju v Riu de Janeiru sprejeli Deklaracijo in oblikovali svetovni program ukrepov  

Agenda 21.  

V Sloveniji je izhodišča okoljske vzgoje podala medpredmetna komisija za okoljsko vzgojo v 

programu osnovnih in srednjih šol (1997), skupina avtorjev je oblikovala program 

osnovnošolskega izobraževanja – Učni  načrt (2001). Z opredelitvijo ciljev, načel okoljske 

vzgoje in njenim poučevanjem se pri nas ukvarjajo Barica Marentič Požarnik (1993, 1994, 

1996, 1997, 1999, 2002), Majda Naji ( 2002), Aleksandra Kornhauser (1996) idr. Žal pa v 

učnih načrtih ni posebnih vsebin o klimatskih spremembah. Za dvig ozaveščenosti o 

klimatskih razmerah je v slovenskem prostoru na voljo učiteljem nekaj dobrih projektov, ki pa 

žal potekajo pretežno med šolami in imajo majhen odziv v širši javnosti.  

Zadnji  projekt je bil Otroci za prihodnost (Kids4Future) www.kids4future.eu/ 

Projekt se je začel januarja 2007 in končal decembra 2009.  
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Deset partnerjev iz različnih evropskih držav je oblikovalo konzorcij s skupnim ciljem 

prispevati k povečanju znanja o energiji. Pri nas je bil projekt znan pod imenom  Mavričniki. 

Delo v okviru projekta Otroci za prihodnost (Kids4Future) je pomembno, saj ponuja otrokom 

znanje in način za soočenje z velikimi izzivi v prihodnosti. Vse dejavnosti je  povezovala  

skupna vizualna podoba in enotna znamka. Osnovo je predstavljala  zgodba, ki se imenuje 

Mavričniki (v originalu Regnmakerne oz. v angleščini Rainmarkers), s katero so učenci 

pridobili znanje o problemih v našem svetu ter nasvet, kako lahko prispevamo k izboljšanju s 

pravilnim ravnanjem z odpadki, vožnjo s kolesom, ugašanjem luči, ko jih ne potrebujemo ...  

Mavričniki so zelo pametni – vedo veliko več o energiji, okolju in klimatskih spremembah 

kot večina ljudi. Prav tako pa se zavedajo, da je znanje moč, ki jo bodo potrebovali pri 

oblikovanju svoje prihodnosti.  

Sicer je objavljeno nekaj o klimatskih spremembah tudi na spletni strani o okolju 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_sl.htm 

O podnebnih spremembah in njenih posledicah pa lahko mladi preberejo tudi na vladini strani 

http://www.evropa.gov.si/okolje/podnebne-spremembe.pdf 

 

1.2 PODNEBNE  SPREMEMBE 
 

V okoli 4,5 milijardah letih, odkar obstaja Zemlja kot planet, so se razmere v njenem ozračju 

zelo spreminjale. Spremembe podnebja, imenovane tudi podnebne spremembe, so pojav 

spreminjanja podnebja po posameznih območjih ali na vsej Zemlji. V tem primeru govorimo 

o globalnih podnebnih spremembah (http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change). 

 

Pri podnebnih spremembah gre za statistično značilno odstopanje od podnebja v eni ali drugi 

državi oziroma deželi, kjer se vztrajno kaže podnebna raznolikost. Včasih gre že za majhne in 

težko ugotovljive spremembe vremena in podnebja, ki vplivajo na ljudi in naše življenje 

(O'Hare, 2005). 

 

"Ker so spremembe lahko majhne in včasih težko ugotovljive ob običajnih spremembah 

vremena in podnebja, nas je mnogo prepričanih, da ne bodo vplivala na naša življenja. Vendar 

so nekateri dela sveta že prizadeti zaradi sprememb podnebja, ki jih po mnenju večine 

strokovnjakov povzroča (tudi) človek. Na žalost kaže, da mnoge države v razvoju nosijo 

najtežje breme podnebnih sprememb, čeprav gre vzroke zanje iskati predvsem v dejavnostih 
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razvitih držav. Tako kot v vsaki znanstveni razpravi, obstaja tudi v zvezi s podnebnimi 

spremembami negotovost, vendar se večina znanstvenikov strinja, da je povprečna 

temperatura na površju Zemlje v zadnjih desetletjih naraščala bolj, kot to lahko pojasnimo z 

naravnimi podnebnimi cikli. Sedanja epizoda 'globalnega segrevanja' je večinoma posledica 

človekovih dejavnosti. Začela se je pred dvema stoletjema z industrijsko revolucijo in se je od 

takrat dalje, zlasti pa v zadnjih 50 letih pospeševala. Glavni vzrok je sežiganje fosilnih goriv, 

ki sproščajo ogljikov dioksid, ki zadržuje toplotno sevanje v ozračju. Ta, z ravnanji ljudi 

okrepljeni 'učinek tople grede', ustvarja motnje podnebnega sistema, čemur pravimo podnebna 

sprememba. "  ( http://www.focus.si/index.php?node=20) 

  

1.4 UČINEK TOPLE GREDE 
 
 Ozračje,  ki je okoli Zemlje deluje kot prozoren zaščitni ovoj. Zadržuje toploto in prepušča pa 

svetlobo. Brez ozračja bi se sončna toplota odbila od površine  Zemlje in se vrnila v vesolje. 

Temperatura Zemlje bi bila zato nižja za 30 °C in vse bi zmrznilo. Zato ozračje učinkuje 

podobno kot steklena površina pri topli gredi. Zato uporabljamo izraz "učinek tople grede." 

Učinek tople grede povzročajo toplogredni plini v ozračju, ki zadržujejo toploto. Toplogredni 

plini nastajajo  večinoma  v naravi. V 18. stoletju pa je s pojavom industrijske revolucije tudi 

človek začel proizvajati toplogredne pline in to v velikih količinah. Koncentracija 

toplogrednih plinov v ozračju je danes veliko večja, kot je bila kadarkoli prej. Zato je tudi 

učinek tople grede večji. To pa, kot posledico, prinese tudi višjo temperaturo ozračja in s tem 

tudi podnebne spremembe. 

 

Glavni toplogredni plin, ki ga človek proizvaja je ogljikov dioksid. Predstavlja približno 75% 

emisij toplogrednih plinov na svetu. Ogljikov dioksid nastaja v glavnem pri gorenju fosfatnih 

goriv (premog, nafta, zemeljski plin). Ta goriva pa, kot vir energije, trenutno na svetu 

uporabljamo najpogosteje. 

 

1.5 KAJ NAM PRINAŠAJO PODNEBNE SPREMEMBE? 
 

Podnebje se spreminja skozi vso znano geološko in človeško zgodovino. Ravno vreme in 

podnebje sta bila vzrok za številne selitve ljudi, ki so iskali primeren in ugoden prostor za 

življenje.  Vremenske spremembe so se skozi čas vedno spreminjale, z razvojem tehnologije 

in znanosti pa smo ljudje v zadnjih 200 letih na posameznih področjih  začeli nehote podnebje 
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sistematično spreminjati. Modern razvoj civilizacije je potreboval vedno več energije, ki jo še 

danes pretežno dobivamo z izgorevanjem fosfatnih goriv. Tako se v naše ozračje sproščajo 

ogromne količine najrazličnejših plinov in trdih delcev, ki počasi spreminjajo sestavo ozračja. 

Spremenjena sestava ozračja pa spreminja vreme in s tem podnebje  (Kajfež Bogataj, 2008). 

Znanstveniki po svetu še nimajo povsem zanesljivega odgovora, kako hitro in kakšne bodo 

posledice vseh teh sprememb. Vsi pa so si enotni, da se spremembe dogajajo in da se moramo 

na spremenjene razmere pripraviti in prilagoditi. Spremembe podnebja in z njimi povezani 

ekstremni dogodki so velik problem, saj rešitve niso preproste. Potrebne bodo prilagoditve 

institucij, infrastrukture, navad, življenjskega sloga in najpomembneje, prilagoditi bo 

potrebno načrtovanje gospodarstva. Ravno zaradi tega je tako pomembno, da je zavedanje o 

podnebnih spremembah prisotno med ljudmi. Trenutno se tega veliko bolj zavedajo v razvitih 

državah kot v državah v razvoju, čeravno podnebne spremembe veliko bolj ogrožajo ravno 

najmanj razvite države (Kajfež Bogataj, 2008).  

Trenutno so pogovori o podnebnih spremembah osredotočeni na zmanjševanje emisij 

toplogrednih plinov. V kolikor teh ne bomo mogli zajeziti in zmanjšati, bodo posledice lahko 

res uničujoče. Dokazano je, da se je število tropskih ciklonov in neviht na severu povečalo. 

Zaradi taljenje polarnega ledu se bo vodna gladina morja dvignila in s tem poplavila nizko 

ležeče dežele. Tudi voda v oceanih bo postala bolj kisla, kar pa uničuje korale in življenje v 

morju. V kolikor se bodo temperature ozračja dvignile za več kot 2 °C glede na dobo pred 

industrializacijo, bo problem, ki ga ima Afrika z vodo že sedaj, še večji.  V tem primeru pa bi 

verjetno tudi izumrlo 20–30 % organizmov (Barnett at all, 2005) 

Zavedati se je potrebno, da je sedaj pravi čas za ukrepanje, da bi podnebne spremembe 

upočasnili. To pa seveda zahteva smiselne gospodarske ukrepe, zmanjševanje emisij 

toplogrednih plinov in seveda načrtovanje prilagoditev za toplejši svet. 

Eden od potrebnih korakov je tudi ozaveščanje prebivalstva. Pri tem ima izobraževanje 

mladih in njihovih učiteljev pomembno mesto. Učencem moramo podnebne spremembe 

približati z vseh zornih kotov, saj bodo z njimi morali živeti vse življenje (Kajfež Bogataj, 

2008). Vzgojiti moramo kritične in ozaveščene učence, ki se bodo znali pravilno odločati v 

kritičnih situacijah. 

 

Tako kot v svetu so tudi v Sloveniji podnebne spremembe očitnejše v zadnjih tridesetih letih. 

Zadnje res hladno leto v Sloveniji je bilo leto 1978,  najtoplejše do sedaj pa leto 2000. 

Rekordno vroče in sušno je bilo poletje 2003. Jesen 2006 in zima 2006/2007 sta bili 

najtoplejši, odkar merimo temperaturo zraka v Sloveniji. Analiza mesečnih vrednosti je pri 
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temperaturi zraka pokazala za vso Slovenijo izrazitejše ogrevanje v poletnem času in manjše v 

jesenskih mesecih. Višje temperature zraka prinašajo v Slovenijo tudi vse pogostejše in 

intenzivnejše vročinske valove. Čeprav letna količina padavin v Sloveniji značilno še ne 

upada, opažamo pogostejše poletne suše. Tudi  zime postajajo bolj zelene, saj se število dni s 

snežno odejo zmanjšuje. Podobno velja za najvišjo višino snega v letu, ki se postopoma 

znižuje. Globalno segrevanje tako tudi v Sloveniji že vpliva na zgodnejši začetek rastne dobe 

in hitrejši razvoj rastlin. Olistanje dreves v zadnjih desetih letih nastopi v poprečju 6 dni bolj 

zgodaj, cvetenje pa od 10 do 14 dni bolj zgodaj (Kajfež Bogataj, 2008). 

Podnebne spremembe bodo posredno in neposredno vplivale na kmetijstvo po celem svetu in 

s tem tudi na prehransko varnost. Naj naštejem le nekaj posledic globalnih sprememb 

podnebja v kmetijstvu: 

- večja pogostost mejnih vremenskih dogodkov (nevihte, poplave, suše), 

- izguba biodiverzitete v ranljivih okoljih – tropskih gozdovih, 

- izguba rodovitne obalne zemlje zaradi dviga gladine morja,  

- spremembe v razporeditvi in količini rib in ostale morske hrane, 

- daljša rastna doba v hladnejših območjih, 

- bolj nepredvidljivi pogoji kmetovanja v tropskih območjih,  

- večja razširjenost škodljivcev in bolezni. 

Močno se bodo povečala razna tveganja, ki spremljajo kmetijstvo,  predvsem bo večja 

verjetnost vremenskih ujm, kot so vročina, suša in neurja. Seveda pa bodo različna področja 

različno občutila posledice podnebnih sprememb v rastlinski predelavi. Rajendra Pachauri, 

predsednik IPCC1 opozarja, da je proizvodnja pšenice v Indiji v zadnjih letih upadla zgolj 

zaradi podnebnih sprememb, podobno pa sedaj opažajo tudi na Kitajskem (Guardian 

Unlimited 2007). 

Vremenske spremembe bodo imele velik vpliv tudi na gozdove. Znanstveniki predvidevajo, 

da bodo v Sloveniji najbolj prizadeti iglavci, predvsem smreka in jelka, ki sta primerni za 

hladnejše predele. Zaradi višjih temperatur in daljših sušnih obdobij je večja tudi nevarnost 

požarov (Kajfež Bogataj, 2008). 

Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na živinorejo, in sicer zaradi sprememb pri pašnikih 

in paši, zdravju in prehrani živine. Z višjimi temperaturami se bo podaljšalo pašno obdobje, 

morebitne poletne suše pa bodo zaradi omejene rasti rastlinja pašnikov povečale potrebo po 

dodatnem hranjenju živine. 

                                                           
1   IPPC – Intergovernmental Panel on Climate Change – organizacija  ocenjuje znanstvene, tehnične in socialno-
ekonomske podatke, pomembne za razumevanje tveganja zaradi podnebnih spremeb. 
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Vidimo torej, da lahko podnebne spremembe poleg številnih ekonomskih, socialnih in 

okoljskih dejavnikov predstavljajo dodaten pritisk na svetovno predelavo hrane, saj sta vreme 

in podnebje ključna  dejavnika, ki vplivata nanjo (Kajfež Bogataj, 2008). 

Predvidevajo tudi, da bodo vremenske spremembe imele velik vpliv na vodne vire in vodno 

oskrbo.  Upadanje količin padavin poleti bo imelo za posledice več suš z negativnimi učinki 

na dostopnost vodnih virov. Spremenili se bodo časovni in geografski poplavni vzorci, upadli 

bodo srednje nizki pretoki vodotokov, prav tako pa lahko pričakujemo težave s preskrbo z 

vodo zaradi ravni podtalnice. 

Zaradi dviga morske gladine bodo poplavno ogrožena vsa naša obalna področja, podobna 

usoda pa bo doletela tudi soline. 

Zaradi pomanjkanja vode bodo posredno prizadete naslednje dejavnosti: kmetijstvo, 

energetska in predelovalna industrija.  Posledica prizadetosti gospodarskih panog in preskrbe 

z vodo pa bodo dražja voda, hrana in električna energija (Kajfež Bogataj, 2008). 

Podnebne spremembe bodo botrovale ekstremnim vremenskim dogodkom. Povečale se bodo 

moč in pogostost vremenskih ujm: sprožale bodo obilnejše padavine in poplave, pogostejše 

suše in pogostejše požare v naravnem okolju (Kajfež Bogataj, 2008). 

Ne moremo pa mimo tega, da so vremenske spremembe tesno povezane z energetiko 

predvsem z rabo premoga, nafte in zemeljskega plina. Ti pri izgorevanju emitirajo 

toplogredne pline, predvsem CO2  in metan. Raba fosilnih goriv prispeva največji delež k 

ustvarjanju podnebnih sprememb, te pa bodo tudi povratno vplivale na ceno, razpoložljivost 

energetskih virov in količine v končni obliki (Kajfež Bogataj, 2008). 

Ena od možnosti za nadomestitev fosilnih  pogonskih energentov so biogoriva, zlasti etanol in 

biodizel. Žal pa vsako biogorivo porablja pridelke, ki bi jih lahko porabili v prehrani. Tako že 

sedaj proizvodnja in poraba biogoriv po svetu sprožata številna etična vprašanja (Kajfež 

Bogataj, 2008). 

Ob globalnih spremembah v okolju, še zlasti o vremenskih spremembah, pa bomo morali 

razmišljati tudi o zdravju ljudi. Tanjšanje ozonske plasti in posledični učinki na zdravje so 

znani že desetletja, podobno znani so tudi negativni učinki urbanizacije in spremenjenih 

lastnosti tal. Zaradi vpliva podnebja na zdravje ljudi smo se do sedaj srečevali predvsem z 

vročinskimi valovi, občasnim pomanjkanjem pitne vode na nekaterih območjih, nesrečami ob 

vremenskih ujmah in z boleznimi, ki jih prinašajo klopi, sedaj pa bo teh težav verjetno še več. 

Podnebne spremembe bi lahko vplivale na povečanje odpornosti posameznih vrst bakterij na 

obstoječa zdravila. Tudi možnost razvoja novih vrst bakterij in virusov je realna grožnja, če bi 

se porušila biološka usklajenost ekosistemov.  Podnebne spremembe lahko sprožijo močnejše 
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migracijske tokove, večje število priseljencev pa bi verjetno povečalo našo ranljivost, saj bi 

lahko s seboj prinesli nekatere nalezljive bolezni. Ker se podnebje ogreva, so resnejše in 

pogostejše tudi zastrupitve in okužbe z živili. Zvišanje temperature zraka ne pospeši le okužb 

hrane, ampak tudi razmnoževanje škodljivcev in zajedavcev v hrani rastlinskega in živalskega 

izvora. Bolezni prebavnega trakta zaradi okužene hrane in vode so pomemben vzrok za 

obolevanje. Ugotovitve tudi kažejo, da spremembe podnebja vplivajo na količino, 

alergogenost in višinsko razporeditev rastlin, kar vpliva tudi na količino in intenziteto 

alergičnih bolezni. Možno je pospešeno širjenje neavtohtonih alergogenih rastlin, kot je na 

primer trdoživa ambrozija  (Ambrosia artemisiifolia L.). Omeniti pa je potrebno tudi bolezni, ki se 

prenašajo s prenašalci povzročiteljev bolezni iz vrst členonožcev (klopi, muhe, komarji) 

(Kajfež Bogataj, 2008). 

Podnebne spremembe lahko močno vplivajo na zmanjšanje števila organizmov na Zemlji. 

Dejstva o biološki raznovrstnosti so grozljiva. Stopnja izumiranja vrst je danes stokrat večja, 

kot jih kažejo fosilni ostanki za preteklost, in bo naraščala še naprej. Postopno segrevanje 

podnebja, ki se je začelo v zadnjih sto letih, že sedaj vpliva na naravne sisteme, v prihodnosti 

pa bodo učinki še večji (Kajfež Bogataj, 2008). 

 

Vse to kaže na dejstvo, da bomo morali nujno ublažiti podnebne spremembe. S tem mislimo 

na odpravljanje vzrokov podnebnih sprememb, torej na zmanjšanje človekovega vpliva na 

podnebni sistem. Svet ima tehnologijo in finančna sredstva za omejitev katastrofalnih 

posledic globalnega segrevanja, vendar mora ukrepati takoj. Na voljo so številne možnosti 

novih tehnologij in ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Začeti bi morali uporabljati 

obnovljive  vire energije, zidati stavbe brez neto emisij, uporabljati biogoriva, skladiščiti CO2, 

zaustaviti izsekavanje, izdelovati avtomobile na vodikove celice, pogozdovati določena 

območja, zmanjšati emisije metana, uporabljati jedrsko energijo, elektrarne brez emisij, 

potrebno bo gnojiti oceane in narediti ponore v kmetijskih tleh. 

Oblikovalci politike morajo poleg vlaganja v programe za blažitev posledic vremenskih 

podnebnih sprememb krepiti obstoječe ukrepe in oblikovati nove,  ki bodo omogočali 

prebivalcem, javnim in zasebnim podjetjem ter storitvenemu sektorju prilagajanje na 

pomanjkanje vode, ekstremne vremenske in podnebne dogodke ter druga naravna tveganja, ki 

se bodo krepila s podnebnimi spremembami (Kajfež Bogataj, 2008). 

Kakšna so prizadevanja držav? 

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in Kjotski 

protokol zagotavljata globalno institucionalizirano ogrodje za spopadanje s podnebnimi 
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spremembami, saj definirata cilj prizadevanj in tudi ključna načela za njegovo doseganje 

(Kajfež Bogataj, 2008). 

Kjotski protokol 

Kjotski protokol od industrializiranih držav zahteva zmanjšanje emisij šestih toplogrednih 

plinov (metana, dušikovega oksida, fluoroogljikovodikov, perfuloroogljikov in žveplovega 

(VI) fluorida) na približno 5 odstotkov nižjo stopnjo, kot je bila leta 1990, v času prvega 

″obdobja zavezanosti″ po Kjotskem protokolu od leta 2008 do 2012. Kjotski protokol je začel 

veljati 16. februarja 2005. Do junija 2007 je protokol ratificiralo 172 držav in Evropska 

skupnost. 

Slovenija je aktivno vključena v prizadevanja za zmanjševanje učinkov podnebnih sprememb, 

predvsem v pogajanjih znotraj OZN in EU, kjer so bile osnovne usmeritve določene v  

podnebno-energetskem paketu leta 2008. Slovenija je Kjotski protokol ratificirala 10. julija 

2002. Skladno z njim ima Slovenija obveznost zmanjšanja izpustov v obdobju 2008–2012  za 

8% glede na leto 1986. Vendar je bilo že v letu 2009 jasno da Slovenija za milijon kiloton ton 

CO2 ekvivalenta presega Kjotski sporazum, kar bo državo stalo 80 milijonov evrov, kot je  

pojasnil okoljski minister Karl Erjavec 31. 7. 2009 na seji vlade. Razlog za večanje emisij in 

nedoseganje zavez kjotskega sporazuma je po ministrovih besedah predvsem promet, zlasti 

tranzitni. Iz tega je razvidno, da je Slovenija ena izmed držav, ki krši Kjotski sporazum. 

 

Poudariti pa moramo, da o tem ne razmišljajo vsi enako. Pojavili so se skeptiki, ki ne 

sprejemamo znanstvenih podlag za teorijo o klimatskih spremembah, ampak dokazujejo ravno 

nasprotno. Tako zagovorniki te teorije poudarjajo: 

• da segrevanje v zadnjih 100 letih ni nič posebnega, 

• da nedavni izjemni vremenski dogodki in klimatske spremembe niso povezani, 

• da je segrevanje ozračja v zadnjem obdobju zgolj posledica naravnih dejavnikov, 

• da znanstvenikom, ki napovedujejo globalno segrevanje, ne moremo zaupati. 

 

Gregor Vertačnik iz Agencije RS za okolje je na  novinarski konferenci , novembra 2009, 

lepo razložil, zakaj ta teorija ne ustreza znanstvenim raziskavam. Podatki s katerimi operira 

skupina skeptikov so prirejeni in nimajo znanstvene podlage.  

(http://www.studio12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/815-5-mitov-o-podnebnih-

spremembah). 
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Kari Nargaard (2012), profesorica sociologije in okoljskih študij iz Oregona, poudarja, da so 

bili podatki skeptikov neštetokrat dokazani kot spolitizirani, gnani s strani raznih interesov in 

naravnost netočni. 

Dne 20. januarja 2011 je Svetovna meteorološka organizacija (World Meteorological 

Organisation – WMO) v izjavi za javnost objavila, da je bilo leto 2010 skupaj z letoma 2005 

in 1998 najbolj toplo, odkar merimo temperaturo. Globalna povprečna temperatura v letu 

2010 je bila za 0,53°C višja od 30 letnega povprečja 1961–1990. To je za 0,01°C višje kot leta 

2005 in za 0,02°C višja kot leta 1998. Razlike globalne povprečne temperature med 

omenjenimi leti so manjše, kot je negotovost uporabljenih podatkov. Tudi zadnji podatki 

torej potrjujejo rastoči trend globalne temperature.  

(http://www.meteodrustvo.si/data/upload/Vetrnica_311_pod_drobnogledom.pdf) 

 

 

 

 

Kljub dejstvu, da se je podnebje spreminjalo tudi v preteklosti, pa se večina strinja, da 

podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših problemov človeštva. Če ne bomo 

ukrepali, bodo povzročile veliko škodo, kar bo slabo vplivalo na naravno okolje in posledično 

tudi na človeka. 

 

Tudi vsak posameznik lahko z majhnimi koraki prispeva k blaženju podnebnih sprememb, 

vendar mora o tem biti ozaveščen in vzgojen, da bo način njegovega delovanja pravilen.  

Tako bi morali že v rani mladosti otroke navaditi na to, da v sobah ne bi imeli višje 

temperature od  20 ˚C,  da bi ugašali luči, ko jih ne potrebujejo, da je potrebno uporabljati 

varčne žarnice, da ne puščajo naprav v načinu pripravljenosti, da se prhajo, ne kopajo, da 

dobro zapirajo pipe, da segrevajo toliko vode, kot jo potrebujejo, da ne dajejo vroče hrane v 

hladilnik in še vrsto stvari, ki dolgoročno prispevajo k večji kakovosti življenja posameznika 

in družbe. 

Del te vzgoje in ozaveščanja pa bi moral potekati tudi v šolah. 
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1.6 OKOLJSKA VZGOJA 
 

Okoljska vzgoja je povezana z znanjem in spoznavanjem življenjskih pravil, ki niso v 

nasprotju s človekovimi pravicami. Med njimi je tudi pravica do neoporečnega okolja, v 

katerem človek živi zdravo v sobivanju z naravo. Cherif (1992) meni, da je dobila ekologija 

pedagoški aspekt z zavedanjem, da je ekološka vzgoja tista, ki bo pomagala reševati težave 

sodobnega sveta. 

Leta 1970 je bila konferenca Mednarodne zveze za varstvo narave in naravnih virov IUCN 

(International Union of Conservation of nature and Natural Resoutces), kjer so sprejeli prvo 

delovno definicijo okoljske vzgoje: ″Okoljska vzgoja je proces spoznavanja vrednot in 

razjasnjevanja pojmov″ (Lapanje et al., 1997, 127). Devet let kasneje pa je bila v Tbilisiju 

sprejeta deklaracija o okoljskem izobraževanju, kjer so bila pripravljena osnovna izhodišča 

tega izobraževanja (Palmer, 1998). K formalnemu  priznanju in veljavi okoljske vzgoje je 

pripomogel tudi UNESCO, ki je leta 1971 sprožil program ″Človek in biosfera″, v katerem je 

bil poudarjen pomen vzgoje in izobraževanja ter izobraževanja pedagogov. UNESCO pojmuje 

okoljsko vzgojo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno 

prihodnost. Bistvo tega je usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in 

probleme, njihove vzroke in načine reševanja, da razvijejo pripravljenost in sposobnost 

odgovornega ravnanja v okolju in odločanja, ki bo zagotavljalo potrebe zdravega življenja 

tudi prihodnjim generacijam. Okoljska vzgoja torej temelji na reševanju problemov (Požarnik 

et al., 1997).  Osnova za to pa je razumevanje in poznavanje naravoslovnih pojmov, 

povezanih s posameznimi okoljskimi vsebinami. 

V Angliji je v sedemdesetih letih potekal projekt Okolje (Palmer, 1994, 1998), ki je želel 

doseči višjo ozaveščenost ljudi glede okolja. V okviru projekta so začrtali tri temelje okoljske 

vzgoje, ki so se obdržali vse do danes. Bistvo je razvijanje znanja, spretnosti ter veščin ob 

aktivnem delovanju v okolju. Filozofija te vzgoje temelji na poučevanju o okolju (osnovna 

znanja o okolju in razumevanje procesov v okolju), iz okolja (uporaba okolja kot vira za 

učenje, opazovanje, eksperimentiranje in testiranje znanstvenih pojmov, s poudarkom na 

raziskovalnem pristopu)  in za okolje (razvijanje vrednot, pristopov in ukrepov, ki prispevajo 

k varovanju okolja). 

Na svetovni konferenci v Rio de Janeiru leta 1992 so bile določene smernice o ohranjanju 

našega planeta za naslednje generacije s skupnim imenom Agenda 21 ali »načrt razvoja za 21. 

stoletje«. Opisuje nekatere tehnologije in tehnike, ki jih je treba razviti za zagotovitev 
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človeških potreb, vendar z zavestjo za  skrbno upravljanje z  naravnimi viri. K Agendi 21 je 

pristopila tudi država Slovenija. Tako je tudi Slovenija dobila nalogo, da pripravi nacionalni 

program okoljske vzgoje in izobraževanja, da izobrazi učitelje za poučevanje okoljske vzgoje 

ter da vključi vsebino, tehniko in metodologijo okoljske vzgoje v šolsko zakonodajo z vsega 

sveta. Slovenijo je zastopala dr. Aleksandra Kornhauser. V Sloveniji smo tako pripravili 

kurikularni dokument »Okoljska vzgoja kot medpredmetno kurikularno področje«, ki ga je 

potrdil Nacionalni kurikularni svet (1997) in predstavlja osnovno izhodišče za vključevanje 

okoljske vzgoje v predmetnik oz. program šole. 

Leta 1993 je bila ustanovljena Mednarodna komisija za izobraževanje v  21. stoletju pod 

vodstvom Jacquesa Delorsa in financirana s strani UNESCA. Skupino je sestavljalo petnajst 

pomembnih strokovnjakov. Komisija je dala  pomembno vrednost in vlogo okoljskemu 

izobraževanju. Leta 1996 je izdala knjigo Učenje: skriti zaklad (Delors, 1996), ki med 

osrednjimi problemi izobraževanja za 21. stoletje izpostavlja naslednja nasprotja: odnos med 

svetovnim in lokalnim, univerzalnim in osebnim, tradicijo in sodobnostjo, dolgoročnim in 

kratkoročnim, tekmovalnostjo in enakopravnostjo ter duhovnostjo in materialnim.  Pozornost 

namenja novemu modelu razvoja z večjim poudarkom na spoštovanju narave. 

Korenhauserjeva (1996) meni, da je za uresničevanje ciljev potrebno cinizem nadomestiti z 

navdušenjem. Priložnosti si moramo ustvarjati sami in ne nanje zgolj čakati. Prepričana je, da 

je potrebno spremeniti pristop k trajnostnemu človeškemu razvoju. Le-ta mora biti 

optimističen, vsebovati mora vrednostni sistem, ki bo podarjal duhovno bogastvo, vzajemnost 

in večjo odgovornost človeka do narave″. Višjo življenjsko raven je potrebno doseči z manjšo 

porabo. Razviti je potrebno celovite naravovarstvene izobraževalne strategije in programe, ki 

morajo biti usmerjeni v vseživljenjsko izobraževanje. Posebno pozornost in podporo je 

potrebno nameniti povezovanju znanja in vrednot za bolj humano družbo, razvoju visoke 

odgovornosti za krajevno, narodno in svetovno okolje, ter spodbujanju želje po skupnem 

življenju″ (Kornhauser, 1996, 209). 

Za okoljsko izobraževanje evropskih držav so zadolžene tako vladne kot nevladne inštitucije. 

Le-te skrbijo za izobraževanje učiteljev, za pripravo različnih materialov, za svetovanje in 

pomoč pri izvajanju programa, podpirajo šole z različnimi projekti. V večini evropskih držav 

pomeni prisotnost okoljske vzgoje pomemben kriterij za oceno kvalitete izobraževalnega 

sistema. Šolski sistemi v raznih državah vključujejo okoljsko vzgojo kot samostojen predmet, 

vključeno v druge (naravoslovne) predmete in kot medpredmetno področje. Ne glede na vse 

to pa kot najprimernejšo metodo okoljske vzgoje smatrajo raziskovanje odprtih problemov, 

kjer gre za kombinacijo spoznanj iz različnih predmetov. To je način, pri katerem morajo 
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učenci samostojno zastaviti problem, iskati podatke, jih obdelati in priti do rešitve, ki ni 

vnaprej znana (Medpredmetna komisija za okoljsko vzgojo, 1997 – dr. Barica Marentič 

Požarnik, Vladimir Milekšič, Nada Pavšer, dr. Dušan Plut, Valerija Pukl, Andrej Šorgo). 

Ko je Mike Summers s sodelavci (2001) raziskoval razumevanje in poznavanje okoljskih 

problemov (tople grede, ozona, biološke raznolikosti …) osnovnošolskih in srednješolskih 

učiteljev, je ugotovil slabo poznavanje in razumevanje le-teh. Zato navaja, da je učenje o 

okolju tako pomembno, da ga je potrebno vpeljati v pouk osnovne šole. Zgodnje uvajanje 

okoljske vzgoje zagovarja tudi raziskava, ki so jo opravili v Avstraliji v devetdesetih letih 

(Gough, 2002). Ugotovili so, da imajo učenci pri desetih letih zanimanje in interes za učenje 

naravoslovja, kasneje pa ta interes močno upade. Navaja, da okoljska vzgoja potrebuje 

naravoslovje, da lahko potrdi in razloži svoje dosežke in namere. S pomočjo naravoslovja bo 

okoljska vzgoja dobila in dosegla pomembnejši prostor v kurikulumu. Gough vidi rešitev v 

združitvi obeh področij, naravoslovja in okoljske vzgoje. 

Mesto okoljske vzgoje v slovenskih šolah določa bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

Republike Slovenije, ki je bila izdana leta 1995. Govori, da je potrebno ″omogočiti učencem 

in učenkam kritičen vpogled v meje znanosti in njihove družbene učinke. Pri tem pripada 

posebno mesto ekologiji in skrbi za okolje.″ (Bela knjiga, 1995, 17). 

 

1.7 OKOLJSKA VZGOJA V UČNIH NAČRTIH NAŠE DEVETLETKE 
 

Devetletna osnovna šola uvaja okoljsko vzgojo kot medpredmetno vsebino. Glavni namen 

medpredmetnega področja je povezovanje obstoječih tem v predmetniku, interdisciplinarni 

pristop in aktivne oblike dela.  

V prvi triadi devetletne osnovne šole se okoljska vzgoja uresničuje predvsem pri predmetu 

spoznavanje okolja, v četrtem in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika, v 

šestem in sedmem razredu pri predmetu naravoslovje, v osmem ter devetem razredu pa pri 

predmetih biologija, fizika in kemija. Nekateri cilji okoljske vzgoje se uresničujejo tudi pri 

družboslovnih predmetih, in sicer pri geografiji. Učni načrt je ciljno naravnan in je opremljen 

s specialno didaktičnimi priporočili, ki vključujejo mnogo novosti s področja didaktike, 

metodike in sodobnih pristopov k pouku. Poudarjena je aktivnost in spontanost otrokovega 

raziskovanja izven učilnice (raziskovanje, planirano delo, eksperimentiranje, aktivno 

opazovanje). Učenci spoznajo okolje neposredno. Ob konkretnih dejavnostih in v kontekstu, 
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ki jim je blizu, razvijajo svoje zamisli in odkrivajo nova spoznanja. Pouk temelji na osebnem 

doživljanju in upoštevanju otrokovih zamisli, ki predstavljajo izhodišče za načrtovanje pouka. 

 

Če pogledamo v učne načrte za devetletko, lahko vidimo, da je v prvem razredu  pri predmetu 

spoznavanje okolja namenjen en tematski sklop, kjer učenci spoznajo, kako sami in drugi 

ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo (Učni načrt, Spoznavanje okolja, 

2005, prenovljeni učni načrti 2011). Učiteljice se z učenci pogovarjajo o ločenem 

shranjevanju odpadkov, opazujejo in pogovarjajo se o urejenosti okolja in kaj lahko sami za 

to storijo. Od učitelja pa je odvisno, kaj si bodo učenci v naravi ogledali, smetišče, gradbišče, 

kamnolom ali katero drugačno obliko posega v naravo. V učnem načrtu je tudi opredeljeno, 

da mora učenec spoznati vremenske pojave, jih mora znati opisati in povedati, kako jih 

doživlja. Prav tako v razgovorih ugotavljajo vpliv vremena na naše aktivnosti in življenje 

rastlin in živali.  

V drugem razredu pri predmetu spoznavanje okolja učenci v učnem načrtu obravnavajo enako 

problematiko kot v prvem razredu. V učnem načrtu je tudi opredeljeno, da mora učenec 

spoznati vremenske pojave, in sicer oblake in veter, ter da mora znati povezati vremenske 

pojave  in letne čase, in sicer na osnovi  opazovanja sprememb v naravi (Učni načrt, 

Spoznavanje okolja, 2005, prenovljeni učni načrti 2011).  

Tretji razred ima v učnem načrtu že prve vsebine, preko katerih so učenci seznanjeni, da ob 

proizvodnji  nastajajo odpadki in se zavedajo potrebnosti in pomembnosti skrbi za okolje, 

spoznajo tudi nekatere pasti potrošništva. Spoznavajo tudi ponavljajoče se spremembe 

(vreme, letni časi) in spremembe, ki jih povzroča človek. Podnebnih sprememb se v učni 

načrti ne dotikajo, kar je logično, saj učenci še premalo vedo o vremenskih pojavih in 

podnebju. 

Druga triada ne prinaša kakšnih posebnih dopolnitev. V četrtem razredu se učenci pri 

predmetu naravoslovje in tehnologija srečajo z okoljsko vzgojo zgolj pri vsebinah o 

odlagališčih odpadnih snovi. Spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov, razumejo 

škodljivost divjih odlagališč,  znajo utemeljiti pomen urejenih odlagališč in zvedo, da se 

odpadki lahko uporabljajo kot surovine (Učni načrt, Naravoslovje in tehnika, 2003, 

prenovljeni učni načrti 2011). 

Še največ učenci slišijo o vremenu v petem razredu, pri vsebini »vplivi sonca na vreme«. 

Zvedo, da sonce ogreva zrak in vodo, da razlike v temperaturi povzročajo vetrove in tokove, 

da tlačne razlike poganjajo vetrove od anticiklonov prosti ciklonom ter spoznajo oblačnost in 
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vlažnost. Delo v razredu poteka v veliki meri preko opazovanja, zapisovanja vremenskih 

podatkov, risanja histogramov oblačnosti in vlažnosti ter časovnih grafov spreminjanja teh 

količin in iskanja povezav med spremembami (Učni načrt, Naravoslovje in tehnika, 2003, 

prenovljeni učni načrti 2011). V učnem načrtu ni omenjenih vsebin, ki bi opozarjale na 

podnebne spremembe. 

V šestem razredu dobijo učenci predmet naravoslovje. Učni načrt predvideva 45 ur iz vsebin 

biologije, in sicer iz žive in nežive narave in antropogene ekosisteme, 10 ur vsebin kemije, ki 

so namenjene  snovem in 15 ur iz vsebin fizike, ki so namenjene tokovom in energiji ter 

barvam (Učni načrt, Naravoslovje 6, 2002, prenovljeni učni načrti 2011). Vsebin iz okoljske 

vzgoje  učni načrt ne omenja. Med splošnimi cilji predmeta je zgolj omenjeno, da s poukom 

naravoslovja v 6. razredu pri učencih želimo doseči, da spoznavajo z lastnim iskanjem in 

preučevanjem ter si oblikujejo pozitiven odnos do narave in da razvijajo sposobnosti za 

zaznavanje in razumevanje ekoloških problemov. Učenci naj bi tudi preko teh vsebin razvili 

odgovoren odnos do okolja in spodbudili interes za njegovo aktivno varovanje (Učni načrt, 

Naravoslovje 6, 2002, prenovljeni učni načrti 2011). Učitelj naj bi torej ekološke vsebine 

vpletal med redne ure naravoslovja, kdaj, pri katerih vsebinah in v kolikšni meri pa učni načrt 

učitelju ne opredeljuje. 

V sedmem razredu imajo učenci predmet naravoslovje, kjer je 70 ur namenjeno biološkim 

vsebinam, 17, 5 ure kemijskim vsebinam in 17,5 ure  fizikalnim vsebinam. Med splošnimi 

cilji predmeta najdemo enake cilje za okoljsko vzgojo kot v 6. razredu. Med vsebinami pri 

kemiji pa se prvič v osnovni šoli srečamo z vsebino o onesnaženosti zraka zaradi fosilnih 

goriv in prometa, kar daje dobro izhodišče tudi za pogovor o podnebnih spremembah (Učni 

načrt, Naravoslovje 7, 2002, prenovljeni učni načrti 2011). Vprašanje pa je, na kakšen način 

in če sploh učitelji v 7.  razredu to obravnavajo. Učenci se v tem razredu pri temah o vodi in 

morju srečajo tudi z njihovim onesnaževanjem in posledicami tega. Ostalih okoljskih vsebin v 

učnem načrtu ni. 

V osmem in devetem razredu se naravoslovje razdeli v tri predmete: biologijo, fiziko in 

kemijo. 

Pri biologiji v 8. razredu imajo učenci temo »temelji ekologije«. Učenci se spoznajo z 

osnovnimi pojmi, kot so organizem, okolje, dejavniki okolja, ekološka niša in populacija ter z 

vrstami ekosistemov, odnosi med organizmi, prehranjevalnimi spleti in kroženjem snovi in 

pretokom energije v ekosistemih (Učni načrt, Biologija, 2003, prenovljeni učni načrti 2011). 

O podnebnih spremembah v učnem načrtu ni sledu. 
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Pri kemiji v 8. razredu bi učenci o podnebnih spremembah lahko slišali le pri jedrni vsebini 

družina ogljikovodikov, kjer ponovijo o onesnaženosti zraka zaradi gorenja fosfatnih goriv in 

prometa (Učni načrt, Kemija, 2002, prenovljeni učni načrti 2011), vendar pa tega učni načrt 

ne predpisuje, ampak je zopet prepuščeno vse ozaveščenosti in znanju učitelja. 

Pri fiziki v 8.  in 9. razredu ni nobenih vsebin iz okoljske vzgoje. 

V 9. razredu se pri biologiji učenci učijo zgolj o človeku in njegovih organih. Tem iz okoljske 

vzgoje ni zaslediti. 

Pri kemiji v 9. razredu se učenci z okoljsko vzgojo srečajo pri vsebini »Nafta in derivati«, kjer 

spregovorijo o uničevanju ozonske plasti. 

Pri predmetu geografija se učenci od 6. do 9. razreda  z okoljsko vzgojo srečujejo zgolj tedaj, 

če ob splošnih geografskih pojmih in mogoče posebnostih določenih pokrajin učitelj o tem 

spregovori, v učnih načrtih okoljska vzgoja ni vključena. 

Okoljska vzgoja je prisotna pri urah gospodinjstva v 6. razredu, kjer se učenci srečajo s 

pravilnim ravnanjem z odpadki, varčno uporabo energije in onesnaževanjem okolja. Nikjer v 

učnih načrtih ni zaslediti, da bi te teme učitelj povezoval s podnebnimi spremembami. 

 

Z devetletko so učenci  dobili možnost, da imajo na izbiro določene izbirne predmete. Tako 

lahko učenci izbirajo med poskusi v kemiji, kemija v okolju, kemija v življenju,  okoljsko 

vzgojo in projekti iz fizike in ekologije. 

Pri predmetu poskusi v kemiji se učenci srečajo zgolj z eno vsebino iz okoljske vzgoje in sicer 

z vsebino o zbiranju nevarnih odpadkov v gospodinjstvu in sistemu posod za zbiranje 

odpadnih kemikalij. 

Pri predmetu kemija v življenju ni vsebin okoljske vzgoje. 

Še največ okoljske vzgoje je pri izbirnem predmetu kemija v okolju. Pri tem predmetu se 

učenci srečajo z vsebinami o sestavi zraka in produktu gorenja fosfatnih goriv, nastanku 

kislega dežja in njegovega vpliva na okolje, nastanku ozonske luknje in njenega vpliva na 

okolje in nastanku tople grede in vpliva na globalne klimatske spremembe (Učni načrt, 

Kemija – kemija  v okolju, 2005, prenovljeni učni načrti 2011). Kot vidimo, tukaj učni načrt 

prvič predlaga vsebine, ki učitelju nalagajo, da spregovori tudi o vplivu določenega pojava na 

globalne podnebne spremembe. Vprašanje pa je, koliko šol sploh izvaja ta izbirni predmet in 

koliko učencev v Sloveniji je deležno poslušanja teh izbranih vsebin. 

Pri izbirnem predmetu projekti iz fizike in ekologije cilji predmeta segajo na spoznavno 

področje: učenci se naučijo razumeti pojave v neživi naravi,  jih opazovati in meriti nekatere 

preproste fizikalne količine. Spoznajo raznolikost pojavov v ozračju (vreme in oblaki), na tleh 



24 
 

(padavine, snežna odeja), v tekočinah in stoječih vodah. Poskušajo razumeti bistvene 

povezave med posameznimi elementi okolja, ozračjem in vodo ter spoznajo vire, prenašanje 

in ponore onesnaževanja (Učni načrt, Projekti iz fizike in ekologije, 2002, prenovljeni učni 

načrti 2011). Delo v posameznih predmetih se večinoma opravlja individualno, nekatere vaje 

opravlja skupina učencev ali pa skupina ob sodelovanju učitelja. Učitelj iz nabora projektov 

sam izbere tiste, ki so za njegovo šolo najprimernejši glede na njeno lokacijo in opremljenost. 

V seznamu je 27 različnih nalog in v 30 šolskih urah je planirano, da jih opravijo 15. Od teh 

27 nalog je le nekaj povezanih s podnebnimi spremembami, in sicer spremljanje razvoja 

vremena, zaznamovanje pojavov in njegovega trajanja, kjer lahko učenci ugotavljajo večjo 

pogostost ujm v svojem kraju. Drug projekt je opazovanje sprememb v snežni odeji, kjer se 

lahko navezujejo na taljenje ledenih plošč  in ledenikov. Na podnebne spremembe se lahko 

navezujejo tudi pri projektu Učinek tople grede v oblačni noči ter v projektu Izjemni pojavi v 

naravi. 

Ker je predmet  izbirni, lahko pričakujemo, da bo začetna motiviranost pri predmetu v 

poprečju večja kot pri obveznih predmetih in da bodo učenci v večini primerov sami povezali 

določene pojave z vplivi na podnebne spremembe.  

Program devetletnega osnovnošolskega izobraževanja pa nam prinaša še en izbirni predmet in 

sicer predmet okoljska vzgoja. Zasnovan je interdisciplinarno, tako da povezuje in nadgrajuje 

znanja različnih naravoslovnih in družboslovnih predmetov v obveznem programu osnovne 

šole. V osmih vsebinskih sklopih: voda, zrak, tla, energija, biotska pestrost, okolje kot 

povezan sistem, okolje včeraj, danes, jutri ter okolje in način življenja ima učitelj mnogo 

priložnosti učence seznaniti tudi s podnebnimi spremembami, žal pa le-te v učnem načrtu niso 

navedene. 

Tako smo ob pregledu učnih načrtov za devetletko ugotovili, da se zgolj enkrat pojavi pojem 

podnebne spremembe, in sicer pri izbirnem  predmetu kemija v okolju, kjer učenci ugotavljajo 

vpliv tople grede na klimatske spremembe.   

 

Zastavlja se tudi vprašanje, ali so učitelji dovolj dobro usposobljeni za poučevanje okoljske 

vzgoje in še bolj za vodenje pouka v smislu razprav o pravilnosti ali nepravilnosti okoljskih 

družbenih usmeritev, ki zahtevajo moralno presojo. Koliko učitelji v resnici poznajo vse 

probleme okolja in njihove najboljše rešitve, koliko so ozaveščeni o vsem tem in kako sami 

ravnajo v določenih situacijah?  Bajdova (1997) je izvedla raziskavo o vplivih, pomembnih za 

okoljsko ozaveščenost učiteljev naravoslovnih predmetov na Slovenskem. Ugotavlja, da so 

naši učitelji na prvo mesto postavili vpliv družinskih članov, onesnaženje in šele nato izkušnje 
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iz otroštva, sledijo čistilne akcije in šola. Dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje zavesti so, 

slovenski učitelji razporedili po naslednjem vrstnem redu: ljudje, negativni vplivi, otroštvo, 

izobraževanje, delo, mediji, odraslo obdobje. Iz opisanega je razvidno, da je izobraževanje in 

ozaveščenost učitelja na pomembnem mestu. 

 

Če želi biti učitelj uspešen, mora imeti najrazličnejše pedagoške sposobnosti in človeške 

kvalitete, kot so sposobnost vživetja v čustva drugih, potrpežljivost in skromnost, ki naj 

dopolnjujejo avtoriteto. Pri svojem delu naj vpliva na celoten razvoj učenčeve osebnosti in 

zagotovi, da bo učenje temeljilo na štirih stebrih izobraževanja (Delors, 1996). Začetna 

izobrazba ne bo zadoščala do konca njegovega poučevanja, zato se mora učitelj izpopolnjevati 

skozi vse življenje. K dviganju ravni sposobnosti in motivacije učitelja vplivajo tudi 

strokovna izobraževanja. 

Ni dovolj, da učitelji govorijo o pomembnosti okoljske vzgoje. Učencem je potrebno nazorno 

in razumljivo pokazati okolju prijazne, konkretne dejavnosti človeka, ki odražajo odgovoren 

odnos do problemov okolja.  Potrebno jih je neposredno vključiti v delovanje takega okolja, 

da začutijo, spoznavajo in sodelujejo v dejavnostih, ki predstavljajo okolju prijazen način 

življenja (http://www.field-studies-council.org). 

Učenci se v prvi vrsti največ naučijo iz učiteljevega dejanskega obnašanja in ne toliko iz 

besed. Če je učitelj ekološko ozaveščen, okoljsko pismen, dobro informiran in je njegovo 

ravnanje do okolja odgovorno, potem to zelo vpila tudi na uspešnost poučevanja okoljske 

vzgoje. Učiteljev vpliv se ne prenaša samo na učence, ampak tudi na njihove starše, ki  imajo 

veliko vlogo pri ekološki vzgoji otroka. Zato je zelo pomembno, kako učitelj uči, še bolj 

pomembno pa je, da učitelj zna spodbuditi učenčevo presojanje in razumevanje za ekologijo. 

To je zelo pomembno, saj učitelj vzgaja mlade generacije, ki bodo v določenem obdobju 

gonila sila družb, torej je njegovo delo pomembno in odgovorno. Učitelji se morajo zavedati, 

da je nujno širiti okoljsko pismenost med mlade. 

Tudi drugod po svetu se zavedajo, da mora biti poučevanje o klimatskih spremembah del 

izobraževanja mladega rodu. V Združenih državah Amerike je okoljska vzgoja in poučevanje 

o podnebnih spremembah vključeno v učne načrte in učenci spoznavajo pomembnost okoljske 

vzgoje, podnebnih sprememb skozi naloge z lastnim projektnim delom. V ta namen je tudi 

ogromno internetnega materiala, kjer učenec lahko sam raziskuje in se seznanja s podnebnimi 

spremembami. Tudi v Nemčiji učenci in učitelji lahko posežejo po obsežnem didaktičnem 

materialu o vremenskih spremembah. Eden izmed njih je tudi Klimaschutz und Klimapolitik 

– material za izobraževanje in informacijo, kjer se lahko učenci in učitelji seznanjajo z 
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različnimi temami okoljske vzgoje. Tako učenci in učitelji spoznajo skozi projektno delo  

podnebne raziskave, svetovno podnebje, CO2 emisije, kaj bi lahko rešilo svet in kakšna bi 

morala biti svetovna politika glede podnebnih sprememb, obdelajo scenarij za razvoj in   

preverijo seznam svojih kompetenc glede ozaveščenosti in pravilnega ravnanja. Poleg vsega 

tega pa knjiga tudi nudi podrobne napotke za delo učitelja (P. Wiedemann, S. Preusser, 2008). 

Tako kot v teh dveh primerih se tudi drugod po svetu s tem ukvarjajo na podoben način. 

Ponekod podnebnim spremembam v šoli dajejo poudarek, drugod pa se s tem ukvarjajo 

podobno kot pri nas, skozi projekte in posamične akcije za ohranjanje okolja. 

 

 

1.8  PODNEBNE SPREMEMBE IN OKOLJSKA VZGOJA 
 

Kot vidimo, breme ozaveščanja učencev o okolju in s tem tudi podnebnih spremembah pade 

na projekte, ki jih izvajajo učitelji po vsem svetu.   

V Sloveniji smo se  od januarja 2007 do leta 2010 lahko priključili projektu Otroci za 

prihodnost (Kids4Future). Ponujal je kakovostno pedagoško orodje in dejavnosti na temo 

energije, kar je prispevalo k bolj zanimivemu in zabavnemu poučevanju ter razumevanju 

energije. Izmenjava izkušenj in znanj med partnerji projekta Kids4Future je pozitivno 

prispevala k dosegu zastavljenih ciljev.  

Klaus Hagerup, avtor mavričnikov, je popularen norveški avtor in izumitelj koncepta 

mavričnikov. Rodil se je v Oslu leta 1946.  Piše knjige za otroke in odrasle.  Klaus Hagerup je 

tudi priznani pisec gledaliških iger, inštruktor, prevajalcev in igralec. 

Trilogija Mavričniki je bila prvič razdeljena vsem osnovnih šolam na Norveškem z norveške 

agencije za energijo (Enova SF). Agencija pokriva področje učinkovite rabe energije in 

področje rabe okoljsko prijaznih tehnologij za proizvodnjo energije na Norveškem. 

Mavričniki so del izobraževalnega programa za otroke,  katerega cilje je povečanje okoljske 

zavesti. 

Zgodba je prevedena v deset različnih jezikov, kjer so se prevajalci držali originalne zgodbe 

in vizualnega profila. Slike in oblika so ostale nespremenjene. V Grčiji je naslov zgodbe 

“Vrohopoioi”, v Sloveniji “Mavričniki”, v Španiji “Los Gurus de la Ljuvia”, v Belgiji “Les 

Faiseurs de pluie” in tako naprej. Pregled poteka projekta  je na spletni strani   

www.rainmakers-eu.eu , s katere so povezave spletne strani iz različnih držav. Neposredna 

povezava na slovensko stran pa je www.mavricniki.si. 
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Cilj projekta Kids4Future je povečanje ozaveščenosti, oblikovanje pozitivnega odnosa ter 

znanja in razumevanja o porabi energije in posledic na okolje. S tem želimo oblikovati otroke, 

da bodo zrasli v zavedne ljudi, ko bodo sprejemali odločitve povezane z energijo v 

prihodnosti. 

V Sloveniji se je več kot 40 šol odločilo za sodelovanje pri uporabi koncepta Mavričniki pri 

učnih dejavnostih. Navedene šole so prejele prvi in drugi del knjige in izvedle  številne 

spremljajoče dejavnosti. Za njihove učence so razpisani tudi natečaji,  rezultati pa so prikazani 

na spletni strani www.mavricniki.si.  

Rezultati projekta so bili več kot spodbudni, saj je  več kot 40.000 otrok  prebralo zgodbo 

Mavričniki,  vključenih je bilo več kot 600 šol in 1.300 učiteljev, pomembno je to, da je enaka 

prepoznavna znamka  projekta bila po celotni Evropi, da je bilo s pomočjo knjige Mavričniki  

z zgodbo obrazloženo otrokom vse o klimatskih spremembah.  Projekt je usposabljal mlajšo 

generacijo in dal otrokom orodja za spreminjanje navad. Prav tako  je na šolo prišlo ogromno 

pripravljenih gradiv in orodij za poučevanje o varčevanju z energijo in klimatskih 

spremembah. Pomembno pri vsem tem pa je dejstvo, da se knjige lahko uporabljajo in vežejo 

na učni načrt. 

Vse te dejavnosti ne zajemajo celotne populacije učencev v Sloveniji, ampak samo tiste 

učence šol, ki so se projektu priključili. 
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1.9  DOMAČE IN TUJE RAZISKAVE 
 

V Sloveniji je kar nekaj raziskav, ki govorijo o segrevanju ozračja in okoljski vzgoji.  

Tako A. Kejžar v svoji diplomski nalogi "Ogrevanje ozračja in vloga ekošol"(2006) ugotavlja, 

da so učenci ekošol bolj ozaveščeni o problemu globalnega segrevanja ozračja, saj so v večini 

prepoznali njegove vzroke in potrebne ukrepe za njegovo blaženje. Rezultati raziskave so 

pokazali, da učenci ekošol malo bolj skrbijo za čisto okolje v okolici šole. V nalogi tudi 

ugotavlja, da učenci mestnih šol bolje skrbijo za ločevanje odpadkov doma kot učenci 

podeželskih šol. 

K. Potočnik   v svoji diplomski nalogi   "Odgovorno ravnanje osnovnošolcev do okolja" 

(2009) ugotavlja, da  raziskave nakazujejo na dobro okoljsko osveščenost in posledično v 

večini primerov odgovorno ravnanje osnovnošolcev do okolja. Učenci večinoma ne vplivajo 

na ravnanje staršev do okolja, saj jih veliko meni, da starši pogosto ravnajo odgovorno do 

okolja in prav družina je tista, ki je po njihovem mnenju glavni dejavnik vplivanja na 

razvijanje njihove pozitivne zavesti do okolja. Osnovna šola, bodisi Ekošola bodisi Zdrava ali 

katera druga šola, spodbuja razvoj odgovorne, okolju prijazne osebe in le v sodelovanju s 

starši so lahko dolgoročni cilji tudi doseženi.  

M. Obran je v svojem  magistrskem delu  "Analiza poznavanja okoljskih problemov 

povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja" (2010)ugotovila, a so 

učenci višje ocenjevali pripravljenost kot koristnost ukrepov za zmanjševanje globalnega 

segrevanja Zemlje. Višje ocene so najpogosteje dajala dekleta in učenci, ki obiskujejo mestne 

šole, statistično značilne razlike glede na razred pa so odvisno od trditev bile različne. 

 

 

Zanimiva  je raziskava, ki ne prihaja iz Slovenije, ampak so jo izvedli v vzhodni Kanadi z 

učenci, starimi 13 in 14 let. Raziskava  je bila objavljena 4. novembra 2003 v Environmental 

Education Research letnik 9, objavil jo je dr. Patrick Devine – Wright  s sodelavci. 

Razprava temelji na študiji, v kateri so 190 ljudi spraševali o njihovem mnenju o podnebnih 

spremembah. Ljudje so odgovarjali na vprašanja, kaj bi se zgodilo, spremenilo, kakšni bi bili 

znaki in možne posledice, če bi začeli zmanjševati emisije toplogrednih plinov. V letu 2000 

so to spraševali odrasle, najstnike in otroke v Montrealu in Monctonu v Kanadi (Pruneau at 

all., 2001). Naj navedem le nekaj odgovorov: 
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- vzrok za podnebne spremembe je globalno ogrevanje, ki nastaja zaradi neznanih 

faktorjev ali mogoče zaradi ozonske luknje; 

- znaki klimatskih sprememb so  v mojem okolju še vedno neopazni; 

- ne obremenjujem se  zaradi podnebnih sprememb, saj za časa svojega življenja ne bom 

čutil njenih posledic (še posebno če živim v mestu); 

- višje temperature so lahko prijetne; 

- človek ne more močno vplivati na podnebje; 

- večina populacije se ne strinja s tem, da bi spremenila svoj način življenja in s tem 

zavarovala ravnovesje v naravi in s tem tudi podnebje. 

Rezultati raziskave med ljudmi so pokazali, da ljudje ne vedo veliko o podnebnih 

spremembah. Vedo, da se ozračje segreva, ne zaznajo pa vzrokov za to segrevanje (povečanje 

ogljikovega dioksida, metana, dušikovih oksidov) ali pa vzrok pripišejo pojavu tanjšanja 

ozonske plasti, kar pa nima osnove z veljavnimi znanstvenimi teorijami. Znaki in vplivi 

klimatskih sprememb so v njihovem življenju manj opazni in nemoteči. Vsaj nekateri pa 

vidijo to kot problem v prihodnosti. Poleg tega so udeleženci raziskave ugotovili, bodisi da 

sami ne morejo vplivati na podnebje ali pa so ocenili, da splošna populacija ne bi bila 

pripravljena spremeniti svojega vedenja. 

O podnebnih spremembah se veliko govori v medijih, na žalost pa posledice le-teh razume 

malo ljudi, saj večina tega ne dojame. Tudi različne institucije, ki se ukvarjajo s podnebnimi 

spremembami,  se ne morejo poenotiti o tem, kakšne bodo končne posledice podnebnih 

sprememb (Dahlberg, 2001). Mladi danes niso priče hitrim klimatskim spremembam in jih 

niti ne občutijo, prepričani so, da bo problem podnebnih sprememb prišel na površje šele v 

daljni prihodnosti. Ravno zaradi vsega tega  niso motivirani, da bi spremenili svoje vedenje in 

odnos do narave. Raziskovalci so se soočili z  vprašanjem, s kakšnimi pedagoškimi prijemi bi 

lahko prišli do tega, da bi ljudje razumeli tako kompleksen ekološki problem. Raziskave  dr. 

P. Devine – Wrighta s sodelavci so jasno pokazale, da so ljudje s podnebnimi spremembami 

premalo seznanjeni in da se z njimi sploh ne ukvarjajo. Predlagali so, da bi se problema lotili 

tako, da bi učenci spremljali spremembe v podnebju v svojem kraju. Učenci bi potem s 

primerjavami in na podlagi izkustvenega učenja prišli do spoznanj in pravilnega pogleda na 

podnebne spremembe. 

Na vzhodni obali Kanade so v poučevanje  uvedli naslednje postopke (Devine – Wright P. et 

al, 2003): 
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• Najstnike so spodbudili, da so opazovali lokalne podnebne spremembe, opazovali so 

očitne znake in spremembe v njihovem okolju in navajali vzroke zanje, ob tem pa so 

predvideli možne posledice teh sprememb. 

• Na podlagi opazovanj so morali postaviti svoje lastno mnenje o podnebnih 

spremembah. 

• Grafično so morali prikazati vpliv tople grede. 

• V skupinah so morali narediti program za ohranitev naravnega ravnovesja. 

• Spodbujali so jih, da so začeli spoštovati naravne vire v svojem  okolju.  

• Spodbujali so jih, da predstavijo svoje novo pridobljeno znanje o podnebnih 

spremembah. 

Teoretično je bil ves proces zasnovan na socialno-konstruktivistični metodi, eksperimentih in 

s cilji, da učence  konkretno ozavestijo o podnebnih spremembah skozi  opazovanje v njihovi 

neposredni bližini. Prav z opazovanjem svoje okolice so se učenci zavedali, da se podnebne 

spremembe resnično dogajajo in lahko vplivajo tudi na njihova življenja (Devine – Wright P. 

et al, 2003). 

Tudi socialno-konstruktivistični  pristop je prispeval k motiviranosti  učencev, da so pomagali 

pri odkrivanju posebnosti njihovega okolja in so s pomočjo lastnih podatkov opisali  določene 

spremembe v okolju in s tem krajevnih vplivov na podnebne spremembe. Pri prikazovanju 

vpliva tolpe grede so na primer uporabili grafe, kot je že leta 1996 predlagal Hyerle, ki je 

dejal, da bi se pri poučevanju v naravoslovju moralo uporabljati kompleksen znanstveni 

pristop. Pri delu so uporabili tudi dimenzijo pogleda v prihodnost, saj so bili učenci v 

raziskavi povabljeni, da vizualizirajo in razmislijo, kako bo današnje življenje in uporaba 

surovin vplivala na njihovo življenje v prihodnosti. S tem so jim pokazali, da imajo prav oni v 

svojih rokah svojo usodo. Prav s pomočjo opazovanja so lahko učenci predvideli, kaj bi se 

zgodilo v prihodnosti, če bi se emisija toplogrednih plinov drastično povečala. Učenci so tudi 

veliko raziskovali na terenu. Raziskovanja na terenu so učence še bolj povezala z naravo, kar 

je pripomoglo k boljšemu opazovanju in izvedbi določenih ukrepov v okolju. Te ekskurzije so 

učencem zelo  koristile pri  presoji in odnosu  do okolja, medtem ko je realizacija prvih 

okoljskih ukrepov spodbudila učence k izvajanju nadaljnjih ukrepov. Učenci so  pogosto 

ponosni, ko uresničujejo  določene okoljske ukrepe, ki se potem poznajo, in začnejo se 

zavedati svojih sposobnosti za uresničitev teh vrst dejavnosti (Pruneau et al., 2002). 

Pedagoški proces  socialno-konstruktivističnega pristopa temelji na teoriji konceptualnih 

sprememb. Teorija temelji na tem, da se osnovne ideje učencev razvijajo v bolj znanstvene 
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teorije. V začetku so njihove ideje še zelo nerazvite, te pa se skozi vsakodnevno opazovanje  

in izkušnje postopoma izboljšujejo, bogatijo in preoblikujejo v bolj in bolj znanstvene. Na ta 

način so razvijali tudi učenčevo predstavo o podnebnih spremembah. 

Velik poudarek so dali tudi  izkustvenemu  učenju. Ideja izkustvenega učenja sega v začetek 

20. stol., ko John Dewey kritično oceni tradicionalne učne metode in predstavi idejo 

problemskega učenja (Požarnik, 1992). Dewey trdi, da lahko učenec absorbira in zadrži 

posredovano znanje le skozi učenje na praktičnem primeru.  Pomeni, da mora v prvi fazi znati 

definirati problem, poiskati rešitve in končno oblikovati vpliv določenih rešitev na konkretni 

primer. Šele ko učenec skozi proces konflikta možnih rešitev najde ustrezno rešitev,  je 

usvojil določeno znanje. V svoji raziskavi so Devine – Wright in sodelavci  izkustveno učenje 

uporabili, ko so na lokalnem primeru opisovali vplive klimatskih sprememb na ekologijo, 

ekonomijo, okolje in zdravje.  Predvidevali so, da bodo učenci preko teh opazovanj in lastnih 

izkušenj začutili, da bodo klimatske spremembe vplivale tudi na njihovo generacijo. 

 

Učence, ki so sodelovali v raziskavi, so tako vključili v naslednje aktivnosti: 

• Morali so pozorno in kritično opazovati obalo in zapisovati vse  podrobnosti. 

Opisovali so rastline in živali na obali in zapisali vsako spremembo, ki so jo zaznali v 

okolju, kakor tudi vse tiste nezaželene elemente, ki v ta prostor ne sodijo. 

• Opisati so morali vpliv tople grede na okolje in narisati preprosti diagram fenomena 

tople grede. Na diagramu so morali predstaviti tudi glavne vzroke za nastanek tople 

grede in našteti emisijske pline, ki k temu pripomorejo najbolj. 

• Poiskati so morali vse znake v svojem okolju, da se podnebje spreminja in o tem 

spraševati tudi starejše ljudi v kraju. Prav tako pa so si ogledali tudi video, kjer so bile 

prikazane posledice nenadnega viharja, ki je na njihovo obalo prinesel velikanske kose 

ledu, ki so poplavili njihovo območje. 

• V skupini po štiri ali pet so igrali igro vlog. Postavili so se v vloge meteorologov, 

kemikov, ekologov, zdravnikov in okoljskih načrtovalcev. V teh vlogah so preigrali 

različne situacije in si predstavljali, kaj bi se lahko v prihodnosti zgodilo zaradi 

klimatskih sprememb. Učenci v vlogi meteorologov so se naučili, kako se uporabljajo 

meteorološki merilni instrumenti, zapisovali so si dnevne temperature, jih primerjali s 

temperaturami izpred 50 let. Ugotovili so, da lokalna temperatura verjetno ne bo 

bistveno večja, kot je sedaj. Učenci v vlogi ekologov so naredili popis živali v svojem 

okolju. Predvideti in izbrati so morali tiste živali, ki naj bi zaradi klimatskih sprememb 
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imele prostorske ali prehrambne težave. Učenci v vlogi kemikov so se spoznali z 

merilnimi instrumenti za ugotavljanje kvalitete vode. Analizirali so kvaliteto vode in 

na podlagi raziskovanja črevesnih bakterij (debelega črevesa) predvideli, da  bi se 

lahko v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb prisotnost strupenih snovi v morskih 

rokavih  močno povečala. Učenci v vlogi zdravnikov so pripravili posebne 

vprašalnike, s katerimi so analizirali zdravstveno stanje pri svojih sošolcih. Ugotovili 

so, da bi število astmatičnih obolenj pri otrocih močno naraslo ravno zaradi klimatskih 

sprememb. Učenci v vlogi okoljskih načrtovalcev so prejeli 50 let stare zemljevide 

svojega območja in so jih primerjali s sedanjimi. Razviti so morali načrte, s katerimi bi 

se njihovo okolje lahko soočilo s klimatskimi spremembami. Ugotovili so, da so 

dosedanji planski načrti napačni, saj ne upoštevajo rast vodne gladine v primeru 

podnebnih sprememb.   

 

Timi  raziskovalcev so v obdobju treh mesecev pripravili povzetke svojih izsledkov: 

• Predstavili  so  svoja odkritja in napovedi učencem v razredu in ustvarili brošuro z 

namenom, da to, kar so odkrili, povedo tudi učencem v  drugih razredih ali drugi šoli. 

• Predstavili so  zadnje znanstvene rezultate  glede klimatskih sprememb in vplive na 

njihovo področje. 

• Pripravili so kriterije za vrednotenje  sprejetosti v okolju s pogledom na ekološke, 

ekonomske, kulturne, socialne in zdravstvene aspekte. Kriterij za vrednotenje 

sprejetosti so bile npr. razpršenost industrije (ekonomska), kulturne specifičnosti 

gradnje in druge. Nato so pripravili volilno kampanjo,  med katero so predlagali 

možne izboljšave za občino in okolje.  Poslušalci (učenci) so  izbrali  skupino, ki je 

imela najboljši načrt napredka. 

• Pripravili so tudi okroglo mizo, na kateri so sodelovali  dijaki obeh razredov, kot tudi 

predstavniki obeh občin.  

• Kot popestritev so pripravili oddajo  Lepo je biti  milijonar? (televizijska zabavna 

oddaja), v kateri so zastavljali vprašanja  o  klimatskih spremembah. 

•  Izdelali so scenarij in posneli video o klimatskih spremembah, ki ga bodo uporabljali 

v izobraževalne namene. V videu so izrazili mnenja  o vzrokih  in posledicah  

klimatskih sprememb, kot tudi rešitve za omilitev le-teh. CD  z videom so poslali v 

francosko govoreče šole  na vzhodni obali New Brunswicka. 
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• Pripravili so tudi sprotne akcije, kot je projekt »Kosilo brez  odpadkov«, projekt 

zasaditve dreves in  namestitev  sistema  za  mokro/suho recikliranja v kava barih. 

 

Pred eksperimentom in po njem so bili učenci  obeh razredov (N=39),  ki so sodelovali,  

intervjuvani s pol – strukturiranim  individualnim intervjujem, v katerem so predstavili svoje 

ideje  glede podnebnih  sprememb. Vprašanja odprtega tipa so se vrtela okoli razlage 

fenomena podnebnih sprememb, vzrokov in znakov podnebnih sprememb in možne posledice 

na njihovo okolje in  njihova lastna življenja. Prav tako so zabeležili njihove  občutke in 

razmišljanja glede  podnebnih  sprememb in znanje, ki ga imajo o podnebnih spremembah. 

Ugotavljali so tudi, ali imajo sploh željo spreminjati svoje vedenje in stopati v razne akcije, da 

bi omilili vzroke za  podnebne spremembe. 

 

To so preverjali z vprašanji na začetku in koncu raziskave. Ta vprašanja so bila naslednja 

Kaj so zate podnebne spremembe? 

Kaj povzroča te spremembe? 

Kaj lahko te spremembe prinesejo v tvoje okolje? 

Kaj se lahko zgodi v tvojem življenju zaradi podnebnih sprememb? 

Ali si pripravljen narediti kaj za zmanjšanje podnebnih sprememb? Kaj na primer? 

 

Ista vprašanja so bila uporabljena v začetnih in končnih intervjujih, toda dve vprašanji sta bili 

dodani končni evalvaciji. Želeli so izvedeti, kako učenci interpretirajo spremembe med 

odgovori,  zastavljenimi  na začetku in na koncu projekta – eksperimenta. Spraševali so jih 

tudi o aktivnostih v  projektu.  

V samem poteku projekta sta  podatke zbirala tudi dva učitelja – biologa, ki sta učence med 

procesom opazovala. Odprta vprašanja so bila usmerjena na vtise obeh učiteljev glede 

napredka znanja učencev o podnebnih spremembah, ocenjevala pa sta tudi  njihovo 

motivacijo med  aktivnostmi. Tukaj so primeri vprašanj: 

Ali verjameš, da so učencem  všeč raziskovalne aktivnosti? 

Kako so reagirali med aktivnostjo? 

Katere so težave, s katerimi se soočate pri poučevanju o  podnebnih spremembah? 

Kaj  predlagate za nadaljevanje učenja le-teh aktivnosti? 

Podatki učenčevih intervjujev so bili podvrženi  vsebinski analizi dveh raziskovalcev, ki sta 

vsak zase grupirala študentske odgovore v pojavne kategorije, predstavljajoč vsako 

razločevalno idejo glede na različne teme, ki zadevajo podnebne spremembe: vzroke, znake, 
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posledice itd.  Razvidno iz tabel je, da je vsak učenec izrazil več kot eno idejo ali več kot eno 

kategorijo odgovora na katero koli temo. Sledenje individualne analize, sta oba raziskovalca 

primerjala s svojimi opažanji in  se pogovorila o minimalnih razlikah v odgovorih. Izračunano 

medsebojno strinjanje je bilo 95%. 

Podatki s področja ocen intervjujev obeh biologov so bili uporabljeni za postavitev 

triangulacije s podatki, dobljenimi od študentov.  Podatki so bili analizirani na enak način in 

so bili uporabljeni za verificiranje veljavnosti rezultatov, dobljenih z analizo študentskih 

intervjujev. 

Rezultati analize podatkov: 

S pomočjo primerjalnih tabel so predstavili študentske ideje  pred eksperimentom in po njem.  

Tabela 1 predstavlja študentske ideje o  klimatskih spremembah pred in po eksperimentu. V 

vseh tabelah so študentske ideje, ki so deklarirane kot napačne glede na tekoče znanstvene 

teorije, zapisane s pisavo italics. 

Kot je bilo  ocenjeno v tabeli 1,  so učenci pred začetkom eksperimenta pokazali dokaj 

skromno znanje o podnebnih spremembah.  V teh ribiških vaseh učenci posedujejo malo 

znanstvenih spoznanj. To nakazujejo predvsem  nepravilne ideje: nevednost  glede podnebnih 

sprememb in običajnimi variacijami  temperature (dva učenca), neznanje o tanjšanju ozonske 

plasti (en študent) in pretiravanju glede fenomena podnebnih sprememb (en študent: »vrh 

planeta gori«). 
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Tabela 1  

Odgovori učencev na vprašanje, kaj spada k podnebnim spremembam, pred  eksperimentom 

in po njem. (N=39) 

Ideje učencev Na začetku   Na koncu 

Toplogredni plini zadržujejo toploto v atmosferi.              0      24 

Planet se segreva in ohlaja.                                                                                                 0        4 

Ko se dvigujejo temperature, se led tali in dviguje gladina morja.                                 0        3 

Hitro ali stopnjevano naraščanje temperature.                                                                0        2 

Nevihte in tornadi.                                                                                                                 0        1 

Umiranje dreves, topleje nam bo,  ker drevesa  producirajo zrak.                                0        1 

Plast plina okrog Zemlje; ko temperatura narašča, polovica plina izpari in 

ostanek ostane okrog planeta.                                                                                                                      

1        1 

Stvari, ki se dogajajo, vplivajo na živali.                                                                              0        1 

Onesnaženje ogroža ozonsko plast; topleje postaja, ker prihaja več sončnih 

žarkov. 

0        1 

Stvari, ki se dogajajo na planetih, vplivajo na Zemljo.                                                   0       1 

Sonce segreva Zemljo                                                                                                      1       0 

Kaj povzroča vročino in kaj mraz? 1       0 

Abnormalne spremembe v temperaturi  se pripisuje onesnaženju. 4       0 

Ne vem. 26       0 

Le slišal sem o tem izrazu (terminu, strok. izrazu). 3       0 

Planet se približuje soncu in postaja toplejši. 2       0 

Vrh planeta gori. 1       0 

 

S sodelovanjem učencev v eksperimentu so dosegli,  da je bilo 24 študentov sposobnih 

pripisovati  podnebne spremembe učinkom  tople grede  in pravilno obrazložiti, kaj se dogaja 

s podnebjem.  Na koncu projekta  je 12 učencev  delno dopolnilo  znanstveno sprejete razlage: 

"planet se segreva in ohlaja", "led se tali in nivo  morske gladine se dviga"; "hitro ali 

stopnjevano dviganje temperatur«; "nevihte in tornadi", umiranje dreves – bolj  toplo bo, ker 

drevesa ustvarjajo atmosfero". Dva učenca pa sta tudi ob koncu eksperimenta  pojasnjevala 

določene fenomene podnebnih sprememb z zmotnimi idejami. 

 

Tabela 2 predstavlja učenčeve odgovore o znakih podnebnih sprememb, opaženih v njihovi 

okolici. V njih ocenjujemo, da je pred projektom – eksperimentom  Mladi vizionarji le en 

študent opazil klimatske spremembe v svoji  okolici. Po eksperimentu so učenci, razen dveh, 

lahko poimenovali  znake podnebnih sprememb: poplave, krčenje  obale, spremembe v 

padavinah … Dva učenca sta izražala  zmotne ideje, ko sta pomešala podnebne spremembe z 
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normalnimi  spremembami  med  letnimi  časi: "voda izhlapeva, običajne spremembe v letnih 

časih". Podobne zmotne predstave so našli pri najstnikih v Tonctonu in Montrealu med 

raziskavami, ki jih je vodila  Prineau  D. s sodelavci (2001). 

Tabela 2 

Ugotavljanje vzrokov  podnebnih sprememb, ki so jih opazili učenci, pred eksperimentom in 

po njem. (N=39) 

Znaki podnebnih sprememb Na začetku   Na koncu 

Bolj topla poletja, temperature rastejo 0 6 

Poplave, dvigovanje vodne gladine 0 5 

Led poškoduje nabrežja in griče 0 3 

Oženje (zmanjšanje, izguba) obale 0 2 

Zima  z manj ali brez snega 1 2 

Več neurij, neviht 0 2 

Hladnejše  zime 0 1 

Voda nariva skale 0 1 

Voda izhlapeva 0 1 

Snežilo je to zimo, toda bilo je topleje 0 1 

Običajna sprememba letnih časov 0 1 

Več snega pozimi 0 1 

Trava ni tako zelena 0 1 

Ko je vroče že maja 0 1 

Nekatera leta  so zime bolj mrzle in poletja bolj vroča 0 1 

Nevihte v oktobru 0 1 

Ne vem 37 0 

Nisem opazil nobenih znakov 1 0 

 

Tabela 3 prikazuje odgovore učencev o vzrokih, ki povzročajo podnebne spremembe. 

Rezultati vprašalnika so pokazali, da učenci na začetku eksperimenta niso  bili seznanjeni z 

vzroki podnebnih sprememb. Le trije učenci so bili sposobni pravilno izpostaviti vzroke  

podnebnih sprememb, in sicer kot vzrok navajajo izpuste avtomobilov, onesnaževanje ozračja 

in izpuste industrije. Med izvajanjem projekta in pedagoškega procesa so učenci sicer našli in 

videli še druge vzroke za podnebne spremembe, kljub temu pa je še vedno veliko zmotnih 

navajanj vzrokov. Na koncu projekta je 36 od 39 študentov lahko prepoznalo vzroke 

podnebnih sprememb. Večina navedenih vzrokov se nanaša na avtomobilske in industrijske 

emisije, prenaseljenost itd.  Mnogi odgovori predstavljajo napačno razumljene  učinkov  tople 

grede: "sončni žarki ogrevajo več krajev na Zemlji, sončni žarki ostanejo ujeti v ozonu …", 
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"ozonska plast (sonce prihaja zaradi ozonskih lukenj) ". Ostali odgovori nakazujejo, da učenci 

ne znajo potegniti povezave med podnebnimi spremembami ter letnimi  in običajnimi  

temperaturami: "veter, sneg, dež";  mešanje hladnih in vročih temperatur. Ogromna večina 

učencev razume vzroke podnebnih sprememb bolje, toda učenje o njih, ravno zaradi 

kompleksnosti in zmedenih  razlag sodelujočih učiteljev, je  pripomoglo, da učenci niso dojeli 

pravih vzrokov in so navajali napačne. 

 

Tabela 3 

Prepoznavanje vzrokov  klimatskih sprememb, ki so jih opazili učenci, pred eksperimentom 

in po njem. (N=39) 

Vzroki podnebnih sprememb Na začetku   Na koncu 

Izpusti avtomobilov 1 14 

Onesnaževanje 1 11 

Ozonska plast se tanjša in temperature naraščajo 0 11 

Izpusti  industrije 1 7 

Onesnaževanje ozračja 0 6 

Ne vem 37 3 

Dimi 0 3 

Temperatura, vročina 0 2 

Cigaretni dim 0 2 

Ladje 0 2 

Veter, sneg, dež 0 1 

Mešanje nizkih in visokih  temperatur 0 1 

Ozonska plast  (sončni žarki prehajajo zaradi ozonske luknje) 0 1 

Kemijski produkti 0 1 

Sončni žarki segrevajo več krajev na Zemlji 0 1 

Človeške aktivnosti 0 1 

Prenaseljenost 0 1 

Sončni žarki so ujeti v ozonu, kar povzroča ogrevanje Zemlje 0 1 

Rakete 0 1 

Farme v bližini vodotokov 0 1 

Pesticidi 0 1 

Letni časi 0 1 

 

 

Tabela 4 predstavlja učenčeve  predstave o posledicah podnebnih sprememb pred in po 

eksperimentu. Rezultati so pokazali   rahlo napredovanje v učenčevih  predstavah. Če  na 



38 
 

začetku večina učencev ni mogla identificirati možnih posledic fenomena, je ob koncu 

projekta kar  38 učencev lahko napovedalo verodostojne posledice.  Le en odgovor kaže na 

nerazumevanje  tanjšanja ozonske plasti: "kožni rak". 

 

Tabela 4 

Učenčeve predstave o posledicah podnebnih sprememb pred eksperimentiranjem in po njem. 

(N=39) 

Posledice podnebnih sprememb Na začetku   Na koncu 

Dvigovanje morske gladine, erozija 0 10 

Poplave, tornadi, nevihte 0 9 

Drevesa  bodo propadala,  zaradi prevelike vročine ali mraza 0 8 

Živali bodo umirale, zaradi naraščanja temperatur  0 7 

Topleje bo 1 7 

Uničenje kolib in nabrežij ob vodi 1 7 

Vplivi na človeško zdravje: bolezni in smrtnost 0 6 

Spremembe na obali 0 6 

Prekinitev prehrambne verige ali habitata živali 0 5 

Ne vem 37 3 

Kožni  rak 0 2 

Manj rib zaradi segrevanja vode 0 2 

Manj snega 0 2 

Suša 0 2 

Spremembe drevesnih vrst okrog nas 0 2 

Ljudje se bodo morali seliti 0 2 

Preveč vetra, ki bo podiral drevesa 0 1 

Okolje bo imelo malo časa za prilagoditev 0 1 

Več padavin 0 1 

Krajše zime, brez poletja 0 1 

Onesnaženje vode s pesticidi 0 1 

Migracije živali bodo postale daljše 0 1 

Poletje se bo pričelo bolj zgodaj 0 1 

 

Tabela 5 prikazuje, da učenci ob koncu projekta ocenjujejo  podnebne spremembe bolj kot 

škodljiv pojav. Dejstvo je, da ob začetku projekta učenci niso imeli potrebnega znanja, da bi 

lahko ocenili  škodljive  učinke podnebnih sprememb.  Raziskovalci v projektu ocenjujejo, da 

so učenci priklicali v spomin logične argumente. Seveda je lahko prijetno naleteti na manj 

komarjev, imeti izkušnje z daljšim obdobjem vegetacije, opazovati nove živali in proučevati 
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koristi višjih  temperatur, vendar so  učenci izražali skrb ob soočanju s temi prilagoditvami 

ekosistema in ugotovili, da današnja mila temperatura skriva možnost porušenja ravnotežja v 

naravi.  

 

Tabela 5 

Koristni učinki  podnebnih sprememb, pred  eksperimentom in po njem. (N=39) 

Učinki podnebnih sprememb Na začetku   Na koncu 

Nobenih koristnih učinkov 0 25 

Ne vem 39 0 

Koristni  in škodljivi  učinki (oboji) 0 7 

Rad imam višje temperature 0 3 

Več  komarjev 0 2 

Rad imam nevihte 0 1 

Drevesa bodo bolj rasla 0 1 

Prihod novih živalskih vrst v to okolje 0 1 

 

Tabela 6 predstavlja  posledice klimatskih sprememb na učenčevo življenje.  Rezultati so 

pokazali,  da pred eksperimentom učenci niso bili sposobni napovedati kakršnih koli posledic 

podnebnih  sprememb na svoja  življenju. Ob koncu projekta  so lahko predvidevali  različne 

okoljske pogoje, ki lahko vplivajo na njihova življenja: bolezni, težave, povezane s 

plavanjem, ribarjenje in pohajkovanje po gozdu in negativne učinke na preskrbo z vodo. Dva 

študenta sta ocenila, da bi bile lahko posledice neopazne v času njihovega življenja, en 

študent pa omenja kot  posledico: »kontinentalni tok«. Učence so ob koncu projekta vprašali 

tudi o njihovih občutkih glede podnebnih sprememb.  22 od 39 študentov je dejalo, da včasih 

premišljujejo o njih, 9 študentov je izrazilo, da so malo zaskrbljeni.  Izražene bojazni  so 

povezane s poplavami, turisti bodo zapustili obmorske province (Maritime Provinces – 

Kanada), večje finančne stroške pripisujejo katastrofam,  izgubi dreves. Navedli so tudi 

določene pretirane ideje, kot so izbruhi oz. eksplozije na Zemlji. 
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Tabela 6 

Učenčeve predstave  o posledicah podnebnih sprememb v času njihovega življenja, pred 

eksperimentom in po njem. (N=39) 

Posledice v mojem življenju Na začetku Na koncu 

Treba se bo seliti 0 5 

Več  bolezni in astme 0 3 

Brez obale 0 3 

Temperature bodo naraščale 0 2 

Nobenih  posledic, ne bom dolgo živel 0 2 

Spremembe temperature 0 2 

Spremembe pri športih (plavanje) 0 2 

Pomanjkanje pitne vode 0 2 

Ne bo se treba navaditi na visoke temperature 0 1 

Erozija 0 1 

Slabša kvaliteta zraka 0 1 

Kontinentalni  tok 0 1 

Vode bodo  postale toplejše in v njih bodo različne živali 0 1 

Gozdovi se bodo spremenili 0 1 

Drevje bo bolj raslo 0 1 

Večja poraba elektrike 0 1 

Sprememba načinov prevoza, če bo vedno zima 0 1 

Živali bodo odšle 0 1 

Nič več ribarjenja 0 1 

Utopili se bomo, ker bo narasla voda 0 1 

Izginili bodo gozdovi,  zato se ne bomo  mogli sprehajati v njih 0 1 

Ne vem 38 0 

Problemi s prehransko verigo, živalska dieta 0 1 

 

Tabela 7 predstavlja učenčevo znanje o aktivnostih,  ki jih lahko opravijo za zmanjšanje 

emisij plinov, ki prispevajo k efektu tople grede. Kot je prikazano v tabeli, so učenci veliko 

teh aktivnostih razumeli. Večina aktivnosti,  predlaganih v projektu, ima zares vpliv na klimo, 

razen trditev »dati odpadke v smetnjake« in »očistiti ulice«. Ti zadnji ideji odsevata  slabo 

razločevanje med podnebnimi spremembami in ostalimi problemi okolja. Toussaint in 

sodelavci (2001) trdijo, da učenci te starosti mnogokrat asociirajo predstavo  onesnaženja s 
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prisotnostjo umazanije in vidnih odpadkov, posebno na tleh.  Tudi v tej raziskavi je bilo to 

opazno. 

 

 

Tabela 7 

Učenčevo znanje o aktivnostih,  kaj lahko storijo za zmanjšanje njihovega vpliva na podnebje,  

pred eksperimentom in po njem. (N=39) 

Aktivnosti Na začetku Na koncu 

Hoja ali uporaba kolesa namesto avtomobila 0 19 

Manj onesnažujmo 0 9 

Dati ostanke v smetnjake 0 7 

Informirajmo  ostale 0 6 

Reciklaža 0 6 

Sortiranje odpadkov 0 2 

Zasadimo park 0 2 

Posadimo drevesa 0 2 

Uporaba reciklirane embalaže  namesto plastičnih vrečk 0 1 

Shranjevanje energije 0 1 

Manjša uporaba papirja 0 1 

Prikazovanje izdelanega videa 0 1 

Zares ne morem ničesar storiti (sem le ena oseba) 0 1 

Varovanje gozdov v bližini doma 0 1 

Ničesar ne morem storiti, nimam denarja 0 1 

Očistiti ulice 0 1 

Manj  uporabe štirikolesnega pogona 0 1 

Ne vem 38 0 

 

Končno,  tabela 8 predstavlja  učenčeva mnenja o ideji, da se lahko ljudje v splošnem 

pripravimo, da začnejo živeti tako, da bi uspešno zmanjšali podnebne spremembe.  Iz tabele je 

razvidno, da  na začetku učenci  niso mogli odgovoriti na to vprašanje.  Po eksperimentu, pa 

rezultati kažejo, da učenci niso bili prepričani o možnosti, da bi s skupnimi aktivnostmi 

zmanjšali  vpliv človeka na podnebje. Najstniki so imeli malo zaupanja, da so odrasli 

sposobni spremeniti svoje vedenje.  Mnenja so, da imamo malo vpliva  na količino odpadkov 

in razširjenja efekta tople grede po celem planetu in da nimamo kontrole nad  pojavom 

podnebnih sprememb, kot tudi ne na  vreme in ostale elemente, ki lahko ustvarijo občutek 

nemoči.  
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Tabela 8 

Učenčeva  mnenja o volji ljudi za upočasnitev  klimatskih sprememb, pred  eksperimentom in 

po njem. (N=39) 

Odgovori Na začetku Na koncu 

Ne, vedno bodo onesnaževalci. 1 20 

Ne, že sedaj je mnogo onesnaženja v atmosferi, ker jo ni moč odstraniti. 0 2 

Mogoče je to naravno. 0 2 

Ne, za vožnjo uporabljamo avtomobile, najhitrejšo možno pot. 0 2 

Veliko je onesnaženja, topla greda je že zelo poškodovana. 0 1 

Ljudje se ne zavedajo, da se klimatske spremembe dogajajo. 0 1 

Mnogo klimatskih sprememb se dogaja, ne moremo povedati, kje so. 0 1 

To je silna stvar. 0 1 

Tako velike so (klim. spremembe), da bodo zavzele celoten planet. 0 1 

Vzelo bo precej časa, da se nadomesti avtomobile, letala. 0 1 

Dokazati moramo, da se dogajajo (klim. spr.), da bodo ljudje verjeli. 0 1 

Odpadki bodo vedno. 0 1 

Nihče se ne bo vedel tako na planetu in odstranil pline. 0 1 

Ne, ker sonce ustvarja to. 0 1 

To se dogaja samo po sebi,  nihče tega ne more ustaviti (klim. spr.). 0 1 

Pretežko je.  0 1 

Ne vem. 38 0 

 

 

Tabela 9 predstavlja  spisek aktivnosti, ki so jih  učenci našteli in bili prepričani, da so v veliki 

meri prispevale k njihovemu razumevanju  podnebnih sprememb. 

Trditev v tabeli 9, "sprehod po obali", je omogočila učencem,  da so se na samem mestu 

prepričali o stanju okolja, v katerem živijo (N=17). Tudi delo v   znanstvenih skupinah, kjer 

so tehtali različne možnosti, je pripomoglo k boljšemu vpogledu v podnebne spremembe 

(N=11). Pomembna se jim je zdela tudi debata za okroglo mizo (N=8).  Raziskava pa navaja, 

da so tudi  aktivnosti  zasajanja dreves in sprehajanja v gozdu lahko odlični metodi 

poučevanja. Raziskava je pokazala, da učenci resnično radi sodelujejo v aktivnostih na terenu.  
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Tabela 9 

Izobraževalne aktivnosti, ki so pomagale študentom spremeniti  začetne poglede na podnebne 

spremembe. (N=39) 

 

Aktivnosti 

na koncu 

Sprehod po obali. 17 

Delo v znanstvenih skupinah. 11 

Okrogla miza na šoli. 8 

Sajenje dreves, z obrazložitvami. 5 

Sprehodi po gozdu. 4 

Obrazložitve klimatskih sprememb. 3 

Vse aktivnosti (kar je bilo videno, predebatirano). 2 

Video. 2 

Pregled po končanih aktivnostih. 1 

Testiranje vode. 1 

 

 

Interpretacija  dognanj in sklepov 

 

Devine – Wright  s sodelavci se je na koncu raziskave spraševal, ali je eksperiment socialno-

konstruktivističnega pristopa v procesu poučevanja ozavestil najstnike o podnebnih 

spremembah in izzval predstavno spremembo  v  njih.  

V začetku učenci niso bili seznanjeni s podnebnimi spremembami. S predlaganim procesom 

izobraževanja pa je vidno, da je  le-ta imel vpliv na najstniške ideje glede: 

• narave podnebnih sprememb, 

• na znake podnebnih sprememb, 

• na njegove vzroke,  

• na njegove posledice na okolje  in na njihova življenja, 

• na aktivnosti za  zmanjšanje  emisije toplogrednih plinov. 

Učenci so se bili bolj sposobni izraziti glede koristnih in manj koristnih učinkov na podnebne 

spremembe. Vzporedno z znanstvenimi stališči  tega fenomena so nekateri učenci razvili 

napačne stališča: 

• zmotno gledanje na  učinke  tople grede (trije učenci), 

• nerazumevanje  podnebnih sprememb in nerazumevanje normalnih menjavanj letnih 

časov (dva učenca), 
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• možnost  izbruhov, eksplozije Zemlje (en učenec), 

• prepričanje, da vidni odpadki na tleh vplivajo na klimo (osem učencev). 

Podobno so učenci prepričani, da je težko prepričati in motivirati ljudi za spreminjanje 

vedenja in da so podnebne spremembe resne in tako močen pojav, na katerega se težko vpliva, 

ne glede na to, kakšne napore vlagamo.  Učenci so v raziskavi tudi  cenili  določene 

izobraževalne  metode,  kot so: izleti v naravo, prevzete okoljske akcije, kot tudi okroglo mizo 

na šoli in praktično delo v znanstvenih skupinah. 

V luči teh rezultatov lahko sodimo o kvaliteti in učinkovitosti predlaganega pedagoškega 

procesa? 

Iz analize  rezultatov intervjujev, ki so jih vodili raziskovalci, lahko vidimo, da so izbrali 

pravilen pristop k ozaveščanju učencev o podnebnih spremembah ter da je tak način 

ozaveščanja učencev dober in vsekakor potreben. Da je bilo to izvedeno v okolju, kjer živijo, 

je dodatno olajšalo sam  pedagoški proces ozaveščanja. Razlaga učenčevih  trditev glede 

podnebnih sprememb, izvedena na isti način kot pri znanstvenikih, je zgleda pospešila interes, 

kljub težavnosti takega pristopa za učence te starosti. Rokovanje  z znanstvenimi inštrumenti  

je, vsaj tako zgleda,  bil  pomemben vir  motivacije. Uporaba grafičnih predstavitev učinka 

tople grede je seveda pomagala razumljivo in sprejemljivo prikazati sam pojav podnebnih 

sprememb. Dovršenost okoljskih akcij  je  opogumila učence k  odkrivanju občutkov, ki so 

omogočili sposobnost drugačnega zaznavanja in razumevanja podnebnih sprememb. 

Aktivnosti, ki so bile v povezavi z ocenjevanjem  naravnih elementov v njihovi okolici, so 

pospeševale njihovo lokalno zavedanje.  Komunikacija z znanstveniki in lokalno skupnostjo 

(okrogla miza in video) pa  sta dala študentom možnost srečanja  z drugimi  najstniki, kar jim 

je dvignilo ugled  med sovrstniki.  

Ta eksperiment  nam govori, da 13 in 14-letni učenci potrebujejo več časa za prikladno 

sprejemanje  vseh predstav, ki zadevajo podnebne spremembe in da je nujno, da s  prakso 

pridejo do novih spoznanj. Osebne izkušnje lahko tako dodajajo skupinskim aktivnostim in  

dognanjem.  Njihove osebne izkušnje, povezane s skupinskimi dognanji, so jih na primer 

opogumile za  razvoj ideje,  da se ljudje zares lahko preselijo in s tem  zmanjšajo emisije. Ta 

predstava možnosti preseljevanja  vsega prebivalstva ni bila razvita v predstavljeni raziskavi. 

Dodatno izobraževanje  učiteljev o podnebnih spremembah je drug element, ki je lahko dodan 

k izobraževalnemu programu o podnebnih  spremembah.  

Raziskava je nakazala nove  potenciale izobraževalnih  sredstev za razširjanje učenčevih 

predstav o onesnaževanju.  Koncept onesnaževanja  je mnogokrat omejen z vidnimi, trdnimi 

odpadki na tleh, v vodi ali v zraku (Brody, 1991). Seveda je relevantno, da so učenci budni 
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glede sedanjih onesnaževalcev, ne samo glede trdnih odpadkov in da se jih uči razločevati 

med učinkom tople grede in podnebnimi spremembami.  Sam postopek in proces 

izobraževanja učencev s socialo-konstruktivističnim pristopom je bil na koncu raziskave 

predlagan v sklepu, da je  lahko preizkušen  na eksperimentalni način  s kontrolno skupino, 

kar ni bilo narejeno v tej preiskovalni raziskavi. 

 

V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, kako so učenci osnovnih šol v Sloveniji seznanjeni z 

vremenskimi spremembami. Tudi naša raziskava je dobila podobne rezultate kot kanadska. 

Učenci in učitelji so premalo seznanjeni s podnebnimi spremembami in nujno je, da temo 

podnebnih sprememb vključimo v sam učni načrt že v najzgodnejši fazi izobraževanja. 
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2 PROBLEM IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 

2.1 PROBLEM RAZISKOVANJA 

 

Predmet evalvacijske študije v okviru magistrskega dela je bil ugotoviti razliko med stopnjo 

ozaveščenosti učencev in učiteljev in primerjati stopnjo ozaveščenosti učencev in učiteljev v 

osnovni šoli o klimatskih spremembah in stopnjo odgovornega ravnanja za odpravo vzrokov 

za klimatske spremembe. Iz dobljenih rezultatov smo želeli ugotoviti povezavo med 

ozaveščenostjo o klimatskih spremembah ter odgovornim ravnanjem do okolja. S potrditvijo 

te teze smo želeli  preverili, ali ozaveščenost učiteljev na določenih šolah pozitivno vpliva 

tudi na učence. 

Z raziskavo smo želeli zavzeti odnos do trditve avstrijske geografinje Jill Jägrove, ki meni, da 

»so učinki znanja o okolju na zavest za obnašanje nepomembni« (Jäger, 1999). Ugotavlja, da 

je merjenje ozaveščenosti kot občutljivosti na okoljske probleme v zadnjih letih postal 

predmet nekaterih raziskav v kar nekaj  državah po svetu. Opozarja na to, da že sama 

pogostost raziskav kaže na povečanje okoljske ozaveščenosti. Mnenja je, da raziskave med 

seboj težko primerjamo in da visoka stopnja ekološke ozaveščenosti, še ne pomeni 

odgovornega delovanja. Pravi, da je odgovorno dejanje in življenje na naravi prijazen način 

zgolj stvar posameznikov. Problem vidi v odnosu med okoljsko ozaveščenostjo in 

odgovornim ravnanjem in sicer v tem, da veliko problemov v raziskavah o ekološki 

ozaveščenosti izvira iz različnih operacionalizacij pojma ekološka zavest- vsaka raziskava 

ima svoje variable.  Med mnogimi pedagogi še vedno prevladuje prepričanje, da če nekomu 

predlagaš, naj se obnaša na določen način in mu hkrati daš logično in razumljivo razlago, 

potem lahko pričakuješ, da bo ta oseba spremenila svoje vedenje – z drugimi besedami, 

učenje vedenja je možno. Tudi če  imamo svež pristop k poučevanju vedenja in poglobljenega 

znanja, pa si posamezniki med seboj niso enaki, ne motivirajo jih iste stvari, nimajo enakih 

spretnosti in ne premorejo istega odnosa in zavedanja (Krnel,Naglič,2009). 

Empirični izsledki kažejo, da je odgovorno obnašanje majhno in  da so učinki znanja o okolju 

in zavest za odgovorno obnašanje nepomembni. Raziskave kažejo, da je potrebno upoštevati 

tudi druge faktorje- psihološke, ekonomske… S to trditvijo Jäger zanika pomen okoljskega 

izobraževanja na odnos do okolja na sploh. To nam je pomembno zato, ker menimo, da je 

nujno izobraževanje o podnebnih spremembah vključiti v šolske učne načrte. Vprašanje je 

zgolj, na kakšen način je potrebno poučevati; ali samo s klasičnim načinom  poučevanja o 



47 
 

problemih okolja ali s konstruktivističnim pristopom, kjer bi učenci skozi lastne izkušnje in 

graditve znanja pripeljali do pravilnega odnosa in ravnanja do okolja.  

 

2.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave so bili naslednji: 

• ugotoviti stopnjo ozaveščenosti o podnebnih spremembah med učenci in učitelji na 

osnovni šoli; 

• ugotoviti stopnjo odgovornega ravnanja o zmanjševanju vzrokov podnebnih 

sprememb; 

• ugotoviti, ali sta ozaveščenost in odgovorno ravnanje povezana. 

 

2.3 HIPOTEZE 

 

Na podlagi študija strokovne literature in svojih razmišljanj smo postavili naslednje hipoteze: 

 

• H1, med učenci različnih regij v Sloveniji ni pomembnih razlik v znanju in 

ozaveščenosti o podnebnih spremembah; 

• H2, med učitelji različnih regij v Sloveniji ni pomembnih razlik v znanju in 

ozaveščenosti o podnebnih spremembah; 

• H3, med učenci so pomembne razlike glede ozaveščenosti o podnebnih spremembah 

glede na starost, torej med 3., 6. in 9. razredom osnovne šole; 

• H4, pri učencih in učiteljih sta ozaveščenost o podnebnih spremembah in odgovorno 

ravnanje do okolja povezani z znanjem o vzrokih za podnebne spremembe; 

• H5, stopnja ozaveščenosti in stopnja odgovornega ravnanja ob podnebnih 

spremembah pri učencih sta povezani z ozaveščenostjo in znanjem učiteljev. 
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3 METODE DELA 
 

Raziskavo smo izvedli po deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi. 

 

3.1 OPIS VZORCA 
V vzorec smo zajeli 559 učencev štirih osnovnih šol iz štirih  slovenskih regij (ljubljanska, 

gorenjska, primorska, prekmurska). Učenci so v šolskem letu 2008/09 obiskovali 3., 6. in 9. 

razrede devetletne osnovne šole. Na izbor je vplivalo tudi dovoljenje staršev, da njihov otrok 

lahko sodeluje v raziskavi. 

Na osnovno šolo na Gorenjsko je bilo poslanih 230 vprašalnikov za učence, vrnjenih je bilo 

207, v ljubljansko šolo je bilo poslanih 80 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 77. Na Primorsko je 

bilo poslanih 200 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 190 in v prekmursko šolo je bilo poslanih 90 

vprašalnikov, vrnjenih je bilo 85. Število poslanih vprašalnikov po regijah je bilo odvisno od 

velikosti šole. Šoli v gorenjski in primorski regiji sta veliki šoli z več kot 600 učenci. Šoli v 

ljubljanski in prekmurski regiji pa sta manjši šoli. 

 

V vzorec smo zajeli tudi 87 učiteljev iz istih šol, kot so bili učenci. Žal je delež vrnjenih 

vprašalnikov pri učiteljih manjši. Na gorenjsko in primorsko šolo  je bilo oddanih 60 

vprašalnikov (32 vprašalnikov je bilo vrnjenih iz gorenjske šole in 30 iz primorske šole) ter 

30 vprašalnikov je bilo oddanih na ljubljansko in prekmursko šolo (12 vprašalnikov je bilo 

vrnjenih iz ljubljanske in 13 iz prekmurske šole). 
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3.1.1 Opis vzorca učencev 
 
Struktura učencev je opisana v naslednjih tabelah in grafih.  

Ker smo vprašalnike razdelili v vse 3., 6. in 9. razrede na šolah tako, da smo zajeli vse tri 

triade,  je iz tabele in grafa 3.1.1.1 razvidno, da sta bili šoli v gorenjski in primorski regiji 

večji šoli, šoli v prekmurski in ljubljanski regiji pa manjši šoli z manj oddelki. 

Tabela 3.1.1.1 Struktura vzorca učencev glede na regijo 

regija f % 

gorenjska 207 37,0 

ljubljanska 77 13,8 

primorska 190 34,0 

prekmurska 85 15,2 

skupaj 559 100 
 

Graf 3.1.1.1 Struktura vzorca učencev glede na regijo 

 

 
 

Iz tabele in grafa 3.1.1.2 vidimo, da so bili učenci kar enakomerno porazdeljeni glede na 

okolje. Največ učencev pa prihaja iz mestnega okolja. 

Tabela 3.1.1.2 Struktura vzorca učencev glede na okolje, v katerem 

živijo 

okolje f % 

mestno 214 38,3 

primestno 184 32,9 

vaško 161 28,8 

skupaj 559 100 
 

Graf 3.1.1.2 Struktura vzorca učencev glede na okolje, v katerem 

živijo 

 
 

 

V tabeli in grafu 3.1.1.3 vidimo, da je razporejenost učencev na spol enakomerna. 

Tabela 3.1.1.3 Struktura vzorca učencev glede na spol  
 

 

spol f % 

moški 266 47,6 

ženski 293 52,4 

skupaj 559 100 
 

Graf 3.1.1.3 Struktura vzorca učencev glede na spol 
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Tudi struktura učencev glede na razred je razporejena enakomerno. Največ učencev je 

odgovarjalo v 6. razredu. 

Tabela 3.1.1.4 Struktura vzorca učencev glede na razred 

razred f % 

tretji  165 29,5 

šesti 200 35,8 

deveti 194 34,7 

skupaj 559 100 
 

Graf 3.1.1.4 Struktura vzorca učencev glede na razred 

 

 

3.1.2 Opis vzorca učiteljev 
Struktura učiteljev glede na regijo je podana v tabeli in grafu 3.2.2.1. Vse štiri regije so 

enakomerno zastopanje, čeprav je najbolj zastopana gorenjska regija. 

Tabela 3.1.2.1 Struktura vzorca učiteljev glede na regijo 

regija f % 

gorenjska 32 36,8 

ljubljanska 12 13,8 

primorska 30 34,5 

prekmurska 13 14,9 

skupaj 87 100 
 

Graf 3.1.2.1 Struktura vzorca učiteljev glede na regijo 

 

 

 

Struktura učiteljev glede na okolje, v katerem živijo, je podana v tabeli in grafu  3.1.2.2. 

Vidimo, da je razporeditev dokaj enakomerna, vendar za razliko od učencev tu največ 

učiteljev prihaja iz primestnega okolja. 

Tabela 3.1.2.2 Struktura vzorca učiteljev glede na okolje, v katerem 
živijo 

Okolje f % 

mestno 25 28,7 

primestno 33 37,9 

vaško 29 33,3 

Skupaj 87 100 
 
 

Graf 3.1.2.2 Struktura vzorca učiteljev glede na okolje, v katerem 
živijo 
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Struktura učiteljev glede na spol je podana v tabeli in grafu 3.1.2.3. Če so bila razmerja 

učenci: učitelji pri strukturi glede na regijo in  glede na okolje, v katerem živijo približno 

enaki, pa se struktura glede na spol pri učencih in učiteljih močno razlikuje, saj je feminizacija 

učiteljskega poklica očitna. 

Tabela 3.1.2.3 Struktura vzorca učiteljev glede na spol 

spol f % 

moški 11 12,6 

ženski 76 87,4 

skupaj 87 100 
 

Graf 3.1.2.3 Struktura vzorca učiteljev glede na spol 

 

 
 

V tabeli in grafu 3.1.2.4 je podana struktura učiteljev glede na starost. Iz  tabele je razvidno, 

da je struktura učiteljev glede na starost osredotočena na učitelje  z večletno pedagoško 

prakso, saj je učiteljev, ki so stari pod 35 let, zgolj tretjina, 2 tretjini učiteljev pa je starejših od 

35 let, kar pomeni, da imajo 10 ali več let pedagoške prakse.  

 

Tabela 3.1.2.4 Struktura vzorca učiteljev glede na starost 

starost f % 

25–30 let 11 12,6 

30–35 let 17 19,5 

35–40 let 16 18,4 

40–45 let 18 20,7 

45–50 let 11 12,6 

50–55 let 9 10,3 

nad 55 let 5 5,7 

skupaj 87 100 
 

Graf 3.1.2.4 Struktura vzorca učiteljev glede na starost 
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3.2 MERSKI INSTRUMENTI 
 

Za zbiranje podatkov smo oblikovali anketni vprašalnik za učence in anketni vprašalnik za 

učitelje (glejte prilogo 7.1 in 7.2), sestavljena v ta namen. Naredili smo sondažo vprašalnika 

in ga glede na rezultate prilagodili. V raziskovalne namene je bil vprašalnik uporabljen prvič 

in je zajel splošna vprašanja o podnebnih  spremembah. Pri sestavi vprašalnika se nismo 

zgledovali po nobenih poprejšnjih raziskavah.  Odprta vprašanja smo točkovali z eno, dvema 

ali tremi točkami, glede na ustreznost odgovora.  

Vprašalnik zajema naloge, s katerimi smo merili in ocenili tri področja: informacije, kaj že 

vedo o podnebnih spremembah, kako učenci in učitelji že delujejo, da bi vzroke podnebnih 

sprememb omilili in kaj bi lahko še naredili za omilitev podnebnih sprememb. Prvo področje 

informacije o podnebnih razmerah smo ugotavljali pretežno z vprašanji objektivnega tipa in 

odprtih vprašanj. Točkovali smo jih tristopenjsko glede na pravilnost, delno pravilnost in 

neustreznost odgovora. V drugem in tretjem delu vprašalnika smo s pomočjo vprašanj 

objektivnega tipa in lestvic ugotavljali stopnjo odgovornega ravnanja in zavedanja, kaj bi še 

lahko naredili za naše okolje. 

 

Merske karakteristike anketnega vprašanja so naslednje: 

• Konstruktno veljavnost smo preverili s postopkom faktorske analize, ki nam z uvedbo 

sintetičnih spremenljivk (faktorjev) zmanjša število spremenljivk; vsebinsko 

veljavnost pa so ocenili trije eksperti. 

• Zanesljivost vprašalnika smo preverili z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalnih 

lestvic po posameznih sklopih. Izračunali smo Cronbachov alpha koeficient (0,773)  ki 

nam pove zanesljivost podatkov z vidika notranje skladnosti in kar povsem ustreza 

kriterijem za praktično uporabo. 

• Objektivnost izvajanja smo zagotovili z enotnim postopkom anketiranja in natančnimi 

navodili v uvodu, objektivnost vrednotenja odgovorov pa z vnaprej izdelanim 

točkovnikom. Diskriminativnost ocenjevalnih lestvic smo zagotovili z 

večstopenjskimi lestvicami. 
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3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Anketiranje in ocenjevanje je bilo izvedeno v letu 2009 po enotnem postopku na vseh 

izbranih šolah v okvirnem časovnem terminu, v času pouka ob navzočnosti oddelčne 

učiteljice. 

Vprašalnik smo razdelili na tri sklope: 

• znanje (vprašanja št. 7,11,12, 13, 15, ) 

• ozaveščenost ( vprašanja št. 8,9, 10, 14, 16, 17, 19, 20,21, 22, 23) Ozaveščenost 

opredelujemo tako, da ni dovolj le naše ravnanje in delovanje, ampak so potrebni tudi 

neki notranji dejavniki, kot so vrednote, prepričanje in zavedanje o določenem 

problemu. 

• ravnanje vprašanje 24. 

 

3.4 SPREMENLJIVKE 
Pri analizi vprašalnika smo identificirali naslednje neodvisne in odvisne spremenljivke. 

3.4.1 Neodvisne spremenljivke 
• regija bivanja pri učencih in učiteljih, 

• spol učencev in učiteljev, 

• starost učencev, 

• izobrazba staršev učencev, 

• splošni učni uspeh učencev v 5. (8.) razredu, 

• življenjsko okolje učencev in učiteljev, 

• število družinskih članov pri učencih, 

• delovna doba učiteljev. 

 

3.4.2 Odvisne spremenljivke 
• razumevanje in poznavanje klimatskih sprememb pri učencih in učiteljih, 

• občutljivost in odgovornost pri učencih in učiteljih v zvezi z odpravljanjem vzrokov 

klimatskih sprememb, 

• razumevanje učencev in učiteljev, kaj bi še lahko storili za odpravljanje vzrokov 

klimatskih sprememb. 

Kot neodvisne spremenljivke označujemo tiste, katerih vrednost sami spreminjamo.  

Kot odvisne spremenljivke pa označujemo tiste, na katerih opazujemo učinke različnih 

vrednosti  neodvisne spremenljivke. 
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3.5 STATISTIČNA ANALIZA 
 

Podatke v empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali z računalniškim programom za 

statistično analizo SPSS. Pri tem smo uporabili naslednje statistične metode: 

- opisna statistika: frekvence (f), odstotki (%); 

- χ2 test (hipoteza neodvisnosti); 

- pri kontingenčni tabeli 2 x 2 χ2 test z Yatesovo korekcijo (χ2); 

- Kullbackov test oziroma razmerje verjetij kot aproksimativna metoda χ2 testa (RV); 

- Cramérjev koeficient kontingence (V); 

- pri kontingenčni tabeli 2 x 2 Φ koeficient kontingence (Φ). 

 

Stopnja tveganja pri statističnem sklepanju je bila 0,050. Rezultate smo predstavili v tabelah 

in grafih. 

Kot pomoč pri zavračanju oz. potrjevanju delovnih hipotez smo grupirali anketna vprašanja v 

tri  kategorije, in sicer 

- znanje (pri H1, H2) 

- ozaveščenost (pri H1, H2, H3, H4) 

- odgovorno ravnanje (H5) 

V kategorijo znanje so bila uvrščena vprašanja št. 7, 11, 12, 13 in  15 v kategorijo 

ozaveščenost vprašanja št. 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23  in v kategorijo odgovorno 

ravnaje vprašanje št. 24. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1 OPISNA STATISTIKA ZA NEODVISNE SPREMENLJIVKE – UČENCI 
 

V tabeli in grafu 4.1.1 je predstavljen uspeh učencev. V prvi triadi je bilo 164 učencev 

(29,3%), ki so bili pisno ocenjeni. Anketiranci so ob zaključku 5. in 8. razreda dosegli dobre 

rezultate. Kar 37,4 % učencev je doseglo odličen splošni učni uspeh, 30 % pa prav dobrega. 

Vzrok je najbrž pripisati novemu programu devetletne osnovne šole in spremembi, da so 

številčno ocenjeni tudi vsi vzgojni in izbirni predmeti, kjer pa učenci dosegajo boljše ocene. 

 

Tabela 4.1.1 Učni uspeh učencev 

uspeh f % 

nezadosten 1 0,3 

zadosten 32 8,5 

dober 88 23,3 

prav dober 115 30,5 

odličen 141 37,4 

skupaj 377 100 
 

Graf 4.1.1 Učni uspeh učencev 

 

 

V tabeli 4.1.2 so rezultati, ki nakazujejo na izobrazbo učenčevega očeta in matere. Grafa 4.1. 

2a in 4.1. 2b presenetljivo kažeta, da imajo matere anketiranih učencev višjo izobrazbo kot 

očetje, saj si je  kar okoli 47 %  mater pridobilo višjo ali visoko izobrazbo (očetov 43%) . 

 

Tabela 4.1.2 Izobrazba učenčevega očeta in matere 

 oče mati 

stopnja 
izobrazbe f % f % 

osnovna 54 11,3 65 13,4 

srednja 215 44,9 190 39,2 

višja 104 21,7 122 25,2 

visoka 106 22,1 108 22,3 

skupaj 479 100 485 100 
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  Graf 4.1.2a Izobrazba učenčevega očeta                                      Graf 4.1.2b Izobrazba učenčeve matere               

 
 

Iz tabele in grafa 4.1.3 je razvidno, da ima več kot polovica anketiranih starejšega brata ali 

sestro, iz česar lahko predvidevamo, da je na pravilnost odgovorov, ozaveščenosti in ravnanja 

v zvezi z ekologijo  verjetno vplivalo tudi delovanje starejših bratov in sester. 

 

Tabela 4.1.3 "Ali ima učenec starejšega brata ali sestro? " 

odgovor f % 

da 333 59,6 

ne 226 40,4 

skupaj 559 100 
 

Graf 4.1.3 "Ali ima učenec starejšega brata ali sestro? " 
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4.2 OPISNA STATISTIKA ZA NEODVISNE SPREMENLJIVKE – UČITELJI 
 

Tabela in graf 4. 2. 1 nam prikazujeta delovno dobo učitelja. Iz podatkov vidimo, da je velika 

večina anketiranih učiteljev izkušenih učiteljev z več kot 10-letnimi delovnimi izkušnjami, 

kar bi se seveda moralo poznati tudi pri poznavanju ekoloških tem v učnih načrtih in 

primernem podajanju le-teh pri rednem pouku. 

 

 

Tabela 4.2.1 Delovna doba učiteljev 

 

 

delovna 
doba f % 

  0–5 let 19 21,8 

  6–10 let 14 16,1 

11–20 let 21 24,1 

nad  20 let 33 37,9 

skupaj 87 100 

Graf 4.2.1 Delovna doba učiteljev 
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4.3 OPISNA STATISTIKA ZA ODVISNE SPREMENLJIVKE – UČENCI 
 

Tabela 4.3.1 Odgovori na vprašanje "Ali veš, da se dogajajo podnebne spremembe? " 
 
odgovor f % 

ne 189 33,8 

da 370 66,2 

skupaj 559 100 

 

 

 

 

Tabela 4.3.2 Odgovori na vprašanje "Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji? " 
 
odgovor f % 

da 521 94,7 

ne 29 5,3 

skupaj 550 100 
 

 

 

 

 

Tabela 4.3.3 Odgovori na vprašanje "Katere spremembe so najbolj očitne? " 

 
odgovor f % 

eno 94 17,1 

dve 130 23,6 

tri 176 32,0 

štiri 79 14,4 

pet 42 7,6 

šest 29 5,3 

skupaj 550 100 
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Iz odgovorov učencev (tabela 4.3.1) je razvidno, da se le malo več kot polovica vprašanih 

zaveda podnebnih sprememb v svetu. Ker so to učenci od 3. do 9. Razreda, je nekako 

razumljivo, saj o podnebnih spremembah v svetu nimajo konkretnih predstav. Prav tako v 

učnih načrtih te teme ni in so v bistvu prepuščeni zgolj informacijam, ki jih sami pridobijo 

preko različnih medijev. 
 

 

 

 

 

Pri tem vprašanju (tabela 4.3.2) je pozitivno odgovorila večina učencev. Podnebne 

spremembe v Sloveniji so jim blizu, saj jih občutijo na lastni koži in se z njimi soočajo ob 

določenih naravnih ujmah, poplavah, toči … 

 

 

 

 

 

 

Le okoli 5% učencev je pri odgovoru  (tabela 4.3.3) zaznalo vseh šest očitnih sprememb, ki so 

bile ponujene v odgovoru. Večina učencev je prepoznala 2 ali 3 spremembe. Od sprememb, ki 

so jih navajali, so največkrat omenili, da postaja vse topleje (457), potem "manj je dni s 

snežno odejo" (385), »pogostejše so suše« (205), "rastline cvetijo prej" (186), "več je 

škodljivih žuželk in glodavcev" (177) in "pogostejše so poplave" (172). Taki odgovori so 

pričakovani, saj učenci najprej in najbolje zaznajo spremembe v svojem okolju, ki so jim 

najbližje. Vroča poletja in tople zime brez snega so pogosta tema tudi vremenskih napovedi in 

so učencem znana in blizu. Prav tako prej opazijo prezgodnje cvetenje rastlin in povečano 

število predvsem žuželk, saj je to dokaj lahko opaziti. Manj pa učenci poznajo poplave in 

suše, saj le-te prizadenejo le določena področja in so učencem večinoma znana zgolj iz 

medijev. 
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Tabela 4.3.4 Odgovori na vprašanje "Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne 

                                                            spremembe? " 

 
odgovor f % 

odpadki tovarn 241 44,5 

komunalni odpadki 58 10,7 

fosilna goriva 164 30,3 

pesticidi 39 7,2 

izsekavanje gozdov 39 7,2 

skupaj 541 100 

 
 

 

 

Tabela 4.3.5 Odgovori na vprašanje "Kaj so toplogredni plini? " 

 
odgovor f % 

a 86 15,4 

b 262 46,9 

c 55 9,8 

d 54 9,7 

ne vem 102 18,2 

skupaj 559 100 

 

 

 

 

Tabela 4.3.6 Odgovori na vprašanje "Ali veš, kaj je ozonska luknja? " 

 
odgovor f % 

ne 305 54,6 

da 254 45,4 

skupaj 559 100 

 

 

odgovor f % 

narobe 395 70,7 

pravilno 164 29,3 

skupaj 559 100 
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Presenetilo je dejstvo (tabela 4.3.4), da večina učencev, ki so na vprašanje odgovorili meni, da 

je za spremembe v podnebju najbolj krivo kopičenja odpadkov (55 %), kar 44,5 % učencev 

meni, da to povzročajo odpadki tovarn, 10,7 % pa komunalni odpadki. Le 30,3 % učencev je 

odgovorilo pravilno in  navedlo fosfatna goriva, ki dejansko najbolj prispevajo k podnebnim 

spremembam. Vzrok za tako razmišljanje je verjetno nenehno opozarjanje v šolah  na 

odpadke v našem okolju. Večina okoljske vzgoje temelji na pogovorih o ločevanju odpadkov 

in recikliranju. Tudi praktično delo na šolah bazira predvsem na ločevanju in zbiranju 

odpadkov. Na veliko šolah, predvsem pa na vseh eko-šolah imajo po prostorih posebne 

posode za ločevalno zbiranje odpadkov. Veliko se govori o tem, o fosfatnih gorivih pa skoraj 

nič. 

 

 

 

Manj kot polovica učencev (46 %) je na to vprašanje  (tabela 4.3.5) odgovorila pravilno, da so 

to plini, ki prispevajo k ugodnim toplotnim razmeram na zemeljskem površju s tem, ko 

zadržujejo toploto v bližini zemeljskega površja; 18,2  % učencev je takoj povedalo, da tega 

ne vedo, ostalih 34, 9 % učencev pa je  dalo napačen odgovor.  Rezultat je pokazal, da so 

učenci premalo seznanjeni s tem in da v šoli temu ne posvečajo dovolj pozornosti. 

 

 

 

Zanimiva je ugotovitev (tabela 4.3.6), da več kot polovica učencev ne ve, kaj je ozonska 

luknja, čeravno se v medijih veliko govori o tem, v šoli pa zgleda, da se tega ne naučijo. Tudi 

od 45,4%  učencev, ki so dejali, da vedo, kaj je ozonska luknja, je bilo več kot polovica  

odgovorov nepravilnih. Odgovori učencev 3. razredov so bili preprosti: "luknja, kjer nas 

sonce opeče", "tam, kjer gredo žarki skoz", "tam, kjer sonce laže pride do Zemlje". Iz 

odgovorov je razvidno, da učenci pri devetih letih vedo približno, kaj se dogaja, ne znajo pa to 

pravilno tudi definirati oz. jim je to sila težko. V 6. in 9. razredih so se odgovori bolj 

približevali pravi definiciji: "tam, kjer ni več varovanja pred močnimi sončnimi žarki", 

"luknja, ki prepušča UV žarke", "tam, kjer ni ozona in UV žarki pridejo skozi", "krčenje 

ozona v atmosferi" in podobno. 45 učencev  meni, da je ozonska luknja dobra, saj je to "plast, 

ki varuje Zemljo pred UV žarki". 

Bilo pa je nekaj prav "originalnih" dogovorov: "luknja med zemeljsko in vesoljsko 

atmosfero", "plast nad površjem zraka",  "velika odprtina", "temna luknja, ki požira", "tam je 

brez atmosfere", "vsrkava planete". Te odgovore so dali učenci 6. in 9. razredov. 
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Tabela 4.3.7 Odgovori na trditev "Vpliv povečane hitrosti avtomobila na onesnaževanje 

                                                    okolja ..." 

 
odgovor f % 

poveča 423 75,7 

enako 91 16,3 

zmanjša 32 5,7 

ne vem 13 2,3 

skupaj 559 100 

 

Tabela 4.3.8 Odgovori na vprašanje "Ali veš, da se ledeniki v zadnjem času talijo? " 

 
odgovor f % 

ne 109 19,8 

da 441 80,2 

skupaj 550 100 

 

Tabela 4.3.9 Odgovori na vprašanje "Kaj se dogaja zaradi močnega taljenja ledu? " 

 
odgovor f % 

a 35 6,3 

b 432 77,3 

c 80 14,3 

ne vem 12 2,1 

skupaj 559 100 

 

Tabela 4.3.10 Odgovori na vprašanje "Kakšno bo življenje na našem planetu zaradi 

                                                       vremenskih sprememb? " 

 
odgovor f % 

slabše 479 86,8 

enako 49 8,9 

boljše 24 4,3 

skupaj 552 100 
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Vprašanje (tabela 4.3.7) učencem ni predstavljalo  težav, saj sta kar dve tretjini učencev na 

vprašanje pravilno odgovorili (75,7 %), 91 učencev  (16,3%) meni, da to ne vpliva na 

onesnaževanje okolje, kar 5,7 % učencev pa je mnenja, da je zaradi povečane hitrosti 

avtomobilov onesnaževanje manjše. Po mojem mnenju je toliko pravilnih odgovorov, ker so 

avtomobili učencem blizu in tudi občutijo njihovo onesnaževanje v svoji okolici. 

 

 

 

 

Večina (80,2%) učencev (tabela 4.3.8) ve, da se ledeniki talijo. Nekaj učencev na vprašanje ni 

odgovorilo. 109 učencev pa za pojav še ni slišalo. 

 

 

 

 

 

 

Kljub temu (tabela 4.3.9), da je več kot 80 % učencev seznanjenih s tem, da se ledeniki talijo, 

se posledic taljenja ne zavedajo vsi.  

 

 

 

 

 

 

 

Zanimivo je razmišljanje učencev (tabela 4.3.10), da bo kljub vsemu, kar prinašajo vremenske 

spremembe, življenje na našem planetu boljše. Večina učencev sicer pravilno razmišlja, da bo 

življenje slabše (86,8  % učencev). Skoraj 9 % učencev je mišljenja, da bo življenje na planetu 

enako in se kljub vsemu ne bo spremenilo, 4,3 % učencev pa meni, da bo življenje na našem 

planetu kljub vsemu boljše.  
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 Tabela 4.3.11 Odgovori na vprašanje "Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo? " 

 
odgovor f % 

eno 73 13,3 

dve 57 10,4 

tri 100 18,3 

štiri 130 23,8 

pet 74 13,5 

šest 40 7,3 

sedem 34 6,2 

osem 39 7,1 

skupaj 547 100 

 

Tabela 4.3.12 Odgovori na vprašanje "Ali poznaš dokument, ki obravnava varovanje okolja? " 

 
odgovor f % 

ne 495 88,6 

da 64 11,4 

skupaj 559 100 

 

 

Tabela 4.3.13 Odgovori na vprašanje "Ali se doma pogovarjate o podnebnih spremembah? " 

 
odgovor f % 

nikoli 121 21,9 

redko 157 28,4 

včasih 225 40,7 

pogosto 50 9,0 

skupaj 553 100 
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Anketa (tabela 4.3.11)  je ponudila učencem pravilne odgovore, ki vsi vključujejo stvari, ki se 

bodo zaradi podnebnih sprememb spremenile. Le 7,1 % učencev je zaznalo vse spremembe. 

Največji procent učencev (23,8 %) je zaznal 4 spremembe. 42 % učencev je zaznalo manj kot 

4 spremembe, 34,1%  učencev pa več kot 4 spremembe. Rezultat ankete kaže, da se učenci ne 

zavedajo vseh posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe in da so tudi v tem delu 

premalo ozaveščeni. Če si pobliže ogledamo odgovore, vidimo, da učenci najbolj zaznajo to, 

da bodo izumrle določene rastlinske in živalske vrste (448 učencev). Zanimivo je, da je kar 

369 učencev obkrožilo odgovor, da bo morje zalilo obalo. Če primerjamo odgovore pri 

vprašanju o taljenju ledenikov in dvigu morske gladine, kar 63 učencev ne vidi povezave med 

dvigom morske gladine in zalitjem obale. Da bo več naravnih nesreč, se zaveda 359 učencev. 

Več kot polovica učencev se zaveda, da bodo zaradi podnebnih sprememb tudi problemi s 

pitno vodo (287) in s hrano (260). To bi lahko bilo zaskrbljujoče, saj bi se te povezave, ki je 

osnovna za njihovo življenje, lahko bolj zavedali. 252 učencev se je zavedalo nevarnosti 

požarov, najmanj učencev, 192,  pa se zaveda, da bo zaradi podnebnih sprememb na svetu več 

žuželk in škodljivcev. Odgovori vsekakor kažejo na to, da učenci niso sposobni sprejemanja  

vseh predstav, ki zadevajo podnebne spremembe, in da je nujno, da pridejo skozi 

izobraževalni proces do novih, bolj kvalitetnih spoznanj glede podnebnih sprememb. 

 

Kar  495 učencev od 559  ne pozna dokumenta (tabela 4.3.12), ki obravnava varovanje okolja. 

Odgovor se je nanašal na Kyotski sporazum. Le šest  od 559 učencev je dejalo, da poznajo ta 

dokument, od ostalih 59 učencev pa smo dobivali naslednje odgovore: dokument o 

zmanjšanju proizvoda CO2 (zmanjšanju emisij), dokument o varovanju gozdov, da kmetje ne 

smejo "špricati" s pesticidi, da ne smemo metati odpadkov,  prepovedan lov na kite, … Dobili 

pa smo tudi popolnoma nesmiselne odgovore, kot so: rdeči seznam, Snaga d.o.o., UNESCO, 

TNP; Green peace … Ti odgovori kažejo na popolno neozaveščenost o prizadevanjih 

naravovarstvenikov in politikov za varovanje našega okolja in seveda omilitev podnebnih 

sprememb.  

 

Zanimivo je (tabela 4.3.13), da se le 9 % učencev doma pogosto pogovarja o podnebnih 

spremembah, včasih se doma pogovarja 40,7 % učencev, redko 28,4 %  in nikoli 21,9 %.  

Torej se kar 91 % učencev ne seznanja s problemom podnebnih sprememb doma.  

 

 

 

 



66 
 

Tabela 4.3.14 Odgovori na vprašanje "Ali se v šoli pogovarjate o podnebnih spremembah? " 

 
 

 

 

 

 

Tabela 4.3.15 Odgovori na vprašanje "Kolikokrat na TV gledaš oddaje o podnebnih 

                                                       spremembah? " 

 

odgovor f % 

nikoli 45 8,2 

včasih 308 56,3 

pogosto 194 35,5 

skupaj 547 100 

 

 

 

 
Tabela 4.3.16 Odgovori na vprašanje "Kaj lahko ukreneš ti, da se podnebne spremembe ne 

                                                      bodo stopnjevale? " 

 
odgovor f % 

nič ne moremo 104 19,3 

čisto malo 245 45,5 

lahko precej 189 35,1 

skupaj 538 100 

 
 

odgovor f % 

nikoli 52 9,5 

redko 122 22,3 

včasih 255 46,5 

pogosto 119 21,7 

skupaj 548 100 
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Če pogledamo, (tabela 4.3.14) koliko se v šolah pogovarjajo o podnebnih spremembah, pa je 

stanje obrnjeno. Le 9 % učencev zatrjuje, da v šoli nikoli ne slišijo ničesar o podnebnih 

spremembah. 22,3 % učencev pravi, da o tem slišijo redko, 46,5 % učencev le včasih in 21,7 

% učencev pogosto. Glede na  vsebine v učnih načrtih, lahko zaključimo, da večina učiteljev, 

kljub temu, da v učnih načrtih ni posebej predpisanih tem o obravnavi podnebnih sprememb, 

učence seznanjajo s to temo. 

 

 

 

 

 

Učenci (tabela 4.3.15) veliko presedijo pred TV sprejemniki, zato ni naključje, da med 

gledanjem TV naletijo tudi na oddaje, ki govorijo o vremenskih spremembah. Tako le 8,2 % 

učencev teh oddaj ne gleda, ostalih 91,8 % učencev, pa med gledanjem naletijo tudi na oddaje 

o podnebnih spremembah in si  jih ogledajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci  (tabela 4.3.16) so v glavnem prepričani, da  lahko vplivajo na to, da se podnebne 

spremembe ne bodo stopnjevale. Le 19, 3 % učencev je menja, da na to ne morejo vplivati. 

45,5 % učencev meni da lahko vplivajo malo, in 35,1 % je prepričanih, da lahko naredijo 

veliko, da se podnebne spremembe ne bodo stopnjevale. 
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Tabela 4.3.17 Odgovori na vprašanje "Katero tvoje delovanje največ vpliva na podnebne  

                                                               spremembe? " 

 
odgovor f % 

eno 140 26,7 

dve 121 23,1 

tri 123 23,5 

štiri 87 16,6 

pet 32 6,1 

šest 12 2,3 

sedem 9 1,7 

skupaj 524 100 

 

 
Tabela 4.3.18 Odgovori na trditev "Pri umivanju voda teče …" 

 
odgovor f % 

vedno 44 8,0 

pogosto 44 8,0 

redko 135 24,5 

nikoli 328 59,5 

skupaj 551 100 

  

 

Tabela 4.3.19 Odgovori na trditev "Luč gori brez potrebe …" 

 
odgovor f % 

vedno 20 3,6 

pogosto 74 13,4 

redko 223 40,5 

nikoli 234 42,5 

skupaj 551 100 
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Le 1,7 % učencev je bilo sposobno zaznati vseh sedem ponujenih možnosti (tabela 4.3.17), ki 

so označevale na kakšen način oni sami najbolj vplivajo na podnebne spremembe. Največ 

učencev (26,7 %) je navedlo zgolj en dejavnik. Večina učencev je navedla dva (23,1 %), tri 

(23,5%) ali štiri (16,6%) dejavnike. Manjše število učencev pa je navedlo pet (6,1 %) in šest 

(2,3 %) dejavnikov.  Najbolj enotni so si bili učenci v tem, da  njihovo delovanje na podnebne 

spremembe najbolj vpliva takrat, ko se vozijo z avtom in letalom (346 učencev). Veliko 

učencev se zaveda  prevelike porabe elektrike (275 učencev) in vode (232 učencev), kar tudi 

vpliva na podnebne spremembe. 197 učencev se  zaveda, da prekomerno nakupovanje 

izdelkov, ki jih ne rabimo, posledično tudi vpliva na podnebne spremembe. Le malo število 

učencev se zaveda, da na to vpliva tudi pitje vode iz plastenk (128), neizolirane hiše (112) in 

pretirano kupovanje hrane in pijače (104). Te povezave brez ozaveščanja  učenci  niti še niso 

sposobni zaznati.  

Anketa je pokazala, da se premalo učencev zaveda, da so  podnebne spremembe v veliki meri 

odvisne tudi od delovanja njih samih. Temu bi lahko v šoli posvetili več časa in učence 

ozaveščali v tej smeri. 
 

 

Pri izpolnjevanju tega vprašanja (tabela 4.3.18) so učenci pokazali veliko ekološko zavest, saj 

več kot polovica učencev (59,7 %) zatrjuje, da pri umivanju zob, vedno zapirajo vodo. 24,5 % 

učencev vodo zapira občasno, nikoli ali redko pa vodo pri umivanju zob zapira zgolj 16 % 

učencev. Tak velik procent ekološke zavesti verjetno lahko pripišemo tudi akciji umivanja 

zob v šolah, saj jih ob tej akciji podučimo, kako se pravilno  umiva zobe. Navajanje na 

zapiranje vode pri umivanju zob  je v šoli konstantno, zato mnogim učencem pride v navado. 
 

 

Malo manjši odstotek učencev (tabela 4.3.19) ugaša luči, kadar niso potrebne (42,5 %), 40,5 

% učencev pusti luči prižgane redko, pogosto 13,4 % učencev in 3,6 % učencev je popolnoma 

neozaveščeno o ugašanju luči in s tem posledično o varčevanju z energijo. 
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Tabela 4.3.20 Odgovori na trditev "Kadar kam grem, grem raje peš ali s kolesom,  

                                                          kot z avtom …" 

 

odgovor f % 

nikoli 63 11,5 

redko 199 36,2 

pogosto 213 38,7 

vedno 75 13,6 

skupaj 550 100 

 

 

Tabela 4.3.21 Odgovori na trditev "Televizor ugasnem, če ga ne gledam …" 
 

odgovor f % 

nikoli 46 8,4 

redko 102 18,7 

pogosto 141 25,8 

vedno 257 47,1 

skupaj 546 100 

 

 

 
Tabela 4.3.22 Odgovori na trditev "Če kam grem, prosim starše, da me peljejo …" 

 

odgovor f % 

nikoli 95 17,3 

redko 160 29,1 

pogosto 246 44,7 

vedno 49 8,9 

skupaj 550 100 
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Po odgovorih (tabela 4.3.20) vidimo, da je ozaveščenost otrok o uporabi avtomobila nekako 

na polovici. Skoraj enak odstotek učencev nikoli ne pomisli, da bi se namesto z avtomobilom 

peljali s kolesom (11,5 %) in približno enako je tistih otrok, ki se raje peljejo s kolesi kot z  

avtomobili (13,6 %). Ostali učenci to naredijo pogosto (38,7 %), približno toliko  je tudi tistih, 

ki na to pomislijo redko (36,2%).  Menim, da je tak rezultat zaradi tega, ker je to vprašanje 

povezano s samo vzgojo otrok doma, kakor tudi z delovanjem staršev ob podobnih zadevah. 

Verjetno  je povezava tudi s tem, da v Sloveniji nimamo tako razširjenih kolesarskih stez  kot 

drugod po svetu in je varnost učencev kolesarjev manjša.  

 

 

 

 

 

Skoraj polovica (47,1 %)  anketiranih zatrjuje (tabela 4.3.21), da ugasnejo televizor, če ga ne 

gledajo, 25 % anketirancev to naredi pogosto. To kaže na dobro ozaveščenost učencev glede 

ugašanja televizorja.  18,7 % učencev to naredi redko in kar 8,4 % učencev se ne ozira na to, 

ali je TV prižgan ali ugasnjen, ko ga ne gledajo. 

 

 

 

 

 

Na to vprašanje (tabela 4.3.22) so učenci odgovorili, da jih več kot polovica pogosto ali vedno 

prosi starše, da jih zapeljejo na njihove dejavnosti (53,6 %). Ostali to naredijo redko ali nikoli 

(47,4 %). Tak rezultat vsekakor ni dober iz dveh vidikov. Prvo, ker s tem nepotrebno 

onesnažujejo okolje, drugo pa, ker je nedopustno, da se v današnjem času otroci premalo 

gibljejo. Še  tedaj, ko bi se lahko, dobijo negativno podporo pri starših. 
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4.4 OPISNA STATISTIKA ZA ODVISNE SPREMENLJIVKE – UČITELJI 
 

 

Tabela 4.4.1 Odgovori na vprašanje "Ali veste, da se dogajajo podnebne spremembe? " 

 
odgovor f % 

ne 7 8,0 

da 80 92,0 

skupaj 87 100 
 

 

 

 

Tabela 4.4.2 Odgovori na vprašanje "Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji?" 

 

odgovor f % 

da 85 100 

 

 

 
 

 

Tabela 4.4.3 Odgovori na vprašanje "Katere spremembe so očitne? " 

 

odgovor f % 

eno 2 2,3 

dve 10 11,6 

tri 22 25,6 

štiri 26 30,2 

pet 7 8,1 

šest 19 22,1 

skupaj 86 100 
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Pritrdilno je na to vprašanje (tabela 4.4.1)  odgovorilo 92 % anketiranih učiteljev. 7 učiteljic 

od 87 se ne zaveda oz. ne ve, da se na svetu dogajajo podnebne spremembe, kar se mi zdi 

resnično zaskrbljujoče, saj so nosilci znanja v naših osnovnih šolah. Na podvprašanje, katere 

so te spremembe, so učitelji odgovarjali različno. Največ (4) se jih je opredelilo za naraščanje 

temperature ozračja in poplave. Ostali so odgovarjali (po 2 odgovora) z: suše, plast ozona se 

tanjša, topljenje ledu, cunamiji, orkani.  Posamezniki pa so se opredelili še za pogoste naravne 

nesreče, neurja, nepredvidljivo vreme, učinek tople grede, potresi in prenaseljenost.  

 

 

 

Razveseljujoče pa je (tabela 4.4.4), da smo od vseh odgovorov na to vprašanje dobili pritrdilni 

odgovor. Dva učitelja odgovora nista dala.  
 

 

 

 

 

Okoli  22 %  učiteljev je pri odgovoru (tabela 4.4.3.) zaznalo vseh šest očitnih sprememb, ki 

so bile ponujene v odgovoru. Večina učiteljev je prepoznala 3 ali 4 spremembe. Od 

sprememb, ki so jih navajali, so največkrat omenili, da postaja vse topleje (12), potem »manj 

je dni s snežno odejo« in »pogostejše so suše« (11),  "rastline cvetijo prej" (10), "pogostejše 

so poplave"  (7) in  "več je škodljivih žuželk in glodavcev" (6). Zanimivo je potegniti 

primerjavo z odgovori učencev, ki so v prvih treh  postavkah podobni. Tudi učenci so 

največkrat omenili, da postaja vse topleje, da je manj dni s snežno odejo in da so pogostejše 

suše.  
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Tabela 4.4.4 Odgovori na vprašanje "Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne   

                                                               spremembe?" 

                                             

odgovor f % 

odpadki tovarn 22 25,6 

komunalni odpadki 13 15,1 

fosilna goriva 39 45,3 

pesticidi 9 10,5 

izsekavanje gozdov 3 3,5 

Skupaj 86 100 

 

. 

 
Tabela 4.4.5 Odgovori na vprašanje "Kaj so toplogredni plini?" 

 

odgovor f % 

a 4 4,6 

b 64 73,6 

c 2 2,3 

d 6 6,9 

ne vem 11 12,6 

skupaj 87 100 
 

 

 

 

Tabela 4.4.6 Odgovori na vprašanje "Ali veste, kaj je ozonska luknja?" 

 

odgovor f % 

ne 10 11,5 

da 77 88,5 

skupaj 87 100 
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Manj kot polovica učiteljev (45,3 %) je na vprašanje (tabela 4.4.4.) odgovorila pravilno, da je 

uporaba fosfatnih goriv največji dejavnik, ki povzroča vremenske spremembe. Med 

napačnimi odgovori so se ostali učitelji opredelili za  odpadke tovarn (25,6 %) in komunalne 

odpadke (15,1 %), pesticide (10,5 %) in na zadnje mesto izsekavanje gozdov (3,5 %).  

To je zelo zaskrbljujoče, saj kaže na to, da učitelji ne vedo točno, kaj povzroča največ težav in 

na kaj morajo opozarjati bodočo generacijo, da ne bo prišlo do katastrofe. 
 

 

 

 

 

Pomanjkanje naravoslovne znanja  je pokazalo (tabela 4.4.5.)  tudi vprašanje o toplogrednih 

plinih, saj je pravilno odgovorilo le 73,6%  učiteljev, kljub temu  da je bilo vprašanje 

izbirnega značaja.  Število učiteljev, ki je priznalo, da ne vedo, kaj so toplogredni plini, je 11 

(12,6%), kar se mi zdi nedopustno in zastrašujoče. Vprašati se moramo, kje je tukaj osnovno 

naravoslovno znanje učitelja, ki je šel skozi proces šolanja v osnovni šoli, srednji šoli in na 

fakulteti in ki danes poučuje mlado generacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

Enako se je dogajalo pri naslednjem vprašanju (tabela 4.4.6), ko so učitelji odgovarjali o 

ozonski luknji. Kar 10 učiteljev (11,5 %) ne ve kaj ozonska luknja je. Ostali so odgovorili 

pritrdilno in tudi podali pravilno definicijo ozonske luknje. 
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Tabela 4.4.7 Odgovori na trditev "Vpliv povečane hitrosti avtomobila na onesnaževanje 

                                                  okolja …" 

 

odgovor f % 

poveča 64 73,6 

enako 16 18,4 

zmanjša 3 3,4 

ne vem 4 4,6 

skupaj 87 100 

 
 

 

Tabela 4.4.8 Odgovori na vprašanje "Ali veste za talitev ledenikov v zadnjem času?" 

 

odgovor f % 

ne 3 3,4 

da 84 96,6 

skupaj 87 100 

 

 

 

Tabela 4.4.9 Odgovori na vprašanje "Kaj se dogaja zaradi močnega taljenja ledu?" 
 
odgovor f % 

a 5 5,7 

b 73 83,9 

c 6 6,9 

ne vem 3 3,4 

skupaj 87 100 
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Tako kot učencem tudi učiteljem vprašanje (tabela 4.4.7) ni predstavljalo  težav, saj je na 

vprašanje pravilno odgovorilo 64 učiteljev (73,6 %), kar pa je vendar za  2,1 % slabše od 

odgovora učencev. 18,4 % učiteljev meni, da to ne vpliva na onesnaževanje okolje, 3,4 % 

učiteljev pa je mnenja, da je zaradi povečane hitrosti avtomobilov onesnaževanje manjše. 

Zopet nas je presenetilo število učiteljev, ki so na  vprašanje odgovorili, da tega ne vedo. 

 

 

 

 

 

 

Da prihaja zaradi  podnebnih sprememb (tabela 4.4.8) do taljenja ledenikov, ve večina 

učiteljev (96,6 %). 

Le trije učitelji (3,4 %) niso tega mnenja. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi tukaj nas je presenetil odgovor (tabela 4.4.9), da učitelji ne vedo, kakšne posledice 

prinaša taljenje ledenikov, saj so trije učitelji (3,4 %) odgovorili, da tega ne vedo, 12,6 % 

učiteljev pa je dalo napačen odgovor. Zgolj 83, 9 % učiteljev  se  zaveda  posledic  taljenja 

ledenikov. To se nam zdi zaskrbljujoče, saj je znanje o tem osnovno znanje, ki bi ga moral 

imeti prav vsak učitelj. 
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Tabela 4.4.10 Odgovori na vprašanje "Kakšno bo življenje na našem planetu zaradi  

                                                               podnebnih sprememb?" 

 

odgovor f % 

slabše 84 97,7 

enako 1 1,2 

boljše 1 1,2 

skupaj 86 100 
 

 

 

Tabela 4.4.11 Odgovori na vprašanje "Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo?" 

 

odgovor f % 

eno 7 8,0 

dve 10 11,5 

tri 22 25,3 

štiri 13 14,9 

pet 11 12,6 

šest 9 10,3 

sedem 3 3,4 

osem 12 13,8 

skupaj 87 100 
  

 

 

Tabela 4.4.12 Odgovori na vprašanje "Ali poznate dokument, ki obravnava varovanje  

                                                      okolja?" 

 

odgovor f % 

ne 37 42,5 

da 50 57,5 

skupaj 87 100 
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Večina vprašanih učiteljev (tabela 4.4.10) je enotnega mnenja, da se bo zaradi podnebnih  

sprememb življenje na našem planetu poslabšalo. 

 

 

 

 

Anketa je ponudila pravilne odgovore (tabela 4.4.11), ki vsi vključujejo stvari, ki se bodo 

zaradi podnebnih sprememb spremenile. 13,8 % učiteljev  je zaznalo vse spremembe. 

Največji procent učiteljev 25,3 %  je zaznal 3 spremembe, 14,9 % učiteljev je zaznalo 4 

spremembe. 26, 3 %  učiteljev je zabeležilo več kot 4 spremembe in 19,5 % učiteljev manj kot 

3 spremembe. Rezultat ankete kaže, da se učitelji ne zavedajo vseh sprememb, ki jih prinašajo 

podnebne spremembe in da so tudi v tem delu premalo ozaveščeni. Največ učiteljev (12) 

meni, da bo zaradi vremenskih sprememb več naravnih nesreč. 10 učiteljev je navedlo, da 

bodo izumrle številne rastlinske in živalske vrste in škodljivcev, 7 učiteljev se je opredelilo, 

da bodo vremenske spremembe vplivale na količino vode, ki je bo primanjkovalo, 6 učiteljev 

je odgovorilo, da bo morje zalilo obale, kar je presenetljivo, saj  je kar 73 učiteljev povezalo 

taljenje ledenikov z naraslo gladino morja. Enako število odgovorov (5) so dobile postavke, 

da bo zaradi vremenskih sprememb manj hrane, da bo več požarov v naravi ter da bo več 

raznih žuželk in škodljivcev.  Učiteljem pa je manj znano dejstvo, da se bo zaradi vremenskih 

sprememb povečalo tudi preseljevanje ljudi. Odgovori vsekakor kažejo na to, da učitelji  ne 

vidijo vseh dogodkov, ki so povezani s podnebnimi spremembami in da o njih ne razmišljajo 

in ne znajo povezovati vzroke in posledice vremenskih sprememb. To je zaskrbljujoče, saj so 

oni tisti, ki bi mlado generacijo morali ozaveščati o posledicah našega ravnanja na okolje. 
 

 
 
 
 

Tudi tukaj (tabela 4.4.12) se kaže zelo pomanjkljivo znanje osnovnošolskih učiteljev, saj kar 

42,5 % učiteljev ne pozna dokumenta, ki obravnava varovanje okolja. Pri odgovorih pa je od 

57,5 % učiteljev (50) zgolj 5 učiteljev vedelo za Kiotski sporazum. Ostali odgovori so se 

gibali v smislu eko šol, sporazumov za odlaganje odpadkov in zakonov o varovanju narave. 
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Tabela 4.4.13 Odgovori na vprašanje "Ali se doma pogovarjate o podnebnih spremembah?" 
 

odgovor f % 

pogosto 40 46 

včasih 37 42,5 

redko 8 9,2 

nikoli 2 2,3 

skupaj 87 100 

 

 

 

 
Tabela 4.4.14 Odgovori na vprašanje "Ali se v šoli pogovarjate o vremenskih spremembah?" 

 

odgovor f % 

pogosto 27 31 

včasih 47 54 

redko 11 12,6 

nikoli 2 2,3 

skupaj 87 100 

 

 

 
Tabela 4.4.15 Odgovori na vprašanje "Kolikokrat na TV gledaš oddaje o vremenskih 

                                                      spremembah?" 

 

odgovor f % 

pogosto 48 55,2 

včasih 36 41,4 

nikoli 3 3,4 

skupaj 87 100 
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Pri tem vprašanju (tabela 4.4.13) se vidi, da večina učiteljev razmišlja o podnebnih 

spremembah tudi doma, ostalih 11,5 % učiteljev pa ne. Čudi me dejstvo, da so učitelji tako 

malo ozaveščeni o vremenskih spremembah, če o tem razmišljajo tudi doma. Poraja se nam 

vprašanje, če so bili pri tem vprašanju iskreni. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi pri tem vprašanju (tabela 4.4.14) je večina učiteljev odgovorila pritrdilno. Vprašali bi se, 

o čem se pogovarjajo v šoli, ker so pri odgovorih pokazali pomanjkljivo znanje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

(tabela 4.4.15) Večina učiteljev (96,6 %)  zasleduje oddaje  o vremenskih spremembah 

pogosto ali včasih.  Le 3,4 % učiteljev prizna, da tega ne počne.  
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Tabela 4.4.16 Odgovori na vprašanje "Kaj lahko ukrenete vi, da se vremenske spremembe ne  

                                                      bodo stopnjevale?" 

 

odgovor f % 

nič ne moremo 1 1,2 

čisto malo 30 34,9 

lahko precej 55 64 

skupaj 86 100 

 

 

 

 
Tabela 4.4.17 Odgovori na vprašanje "Katero vaše delovanje največ vpliva na vremenske  

                                                               spremembe?" 

 

odgovor f % 

eno 18 20,9 

dve 18 20,9 

tri 24 27,9 

štiri 11 12,8 

pet 7 8,1 

šest 1 1,2 

sedem 7 8,1 

skupaj 86 100 
 

 

Tabela 4.4.18 Odgovori na trditev "Pri umivanju voda teče …" 

 

odgovor f % 

nikoli 44 51,2 

redko 29 33,7 

pogosto 9 10,5 

vedno 4 4,7 

skupaj 86 100 
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Odgovori učiteljev (tabela 4.4.16) kažejo na to, da se niti ne zavedajo, v kolikšni meri lahko 

sami pripomorejo, da se vremenske spremembe ne bi stopnjevale, saj jih zgolj dobra polovica 

(64 %) ve, da lahko na to zelo vplivajo s svojim vedenjem. 

 

 

 

 

 

8,1% učiteljev je bilo sposobno zaznati vseh sedem ponujenih možnosti (tabela 4.4.17), ki so 

označevale, na kakšen način oni sami najbolj vplivajo na podnebne spremembe. Največ 

učiteljev (27,9 %)  je navedlo tri dejavnike. Večina učiteljev je navedla enega (20,9 %), dva 

(20,9 %) ali tri  (27,9 %) dejavnike. Manjše število učencev pa je navedlo štiri (12,8 %) in pet 

(8,1 %) ali šest (1,2 %) dejavnikov.  Najbolj enotni so si bili učitelji v tem, da  njihovo 

delovanje na podnebne spremembe najbolj vpliva takrat, ko se vozijo z avtom in letalom (11 

učiteljev). 6 učiteljev je prepričanih, da bi vplivali na vremenske spremembe, če bi pri sebi 

omejili uporabo vode  in elektrike (5 učiteljev). Po štirje učitelji so prepričani, da bi morali 

omejiti kupovanje izdelkov, ki jih ne potrebujejo,  in bolje izolirati svoje hiše, trije so mnenja, 

da bi omilili vremenske spremembe, če bi omejili pitje vode iz plastenk in dva učitelja pravita, 

da bi bilo potrebno omejiti kupovanje hrane in pijače. 

Anketa je pokazala, da se premalo učiteljev zaveda, da so  podnebne spremembe v veliki meri 

odvisne tudi od delovanja njih samih.  
 

 

 

 

 

Pri izpolnjevanju tega vprašanja (tabela 4.4.18)  so učitelji pokazali zmerno ekološko zavest, 

saj zgolj malo več kot polovica učiteljev (51,2 %) zatrjuje, da pri umivanju zob  vedno 

zapirajo vodo. 33,7 % učiteljev vodo zapira občasno, nikoli ali redko pa vodo pri umivanju 

zob zapira zgolj 15,3 % učiteljev. Tukaj se kaže veliko večja ozaveščenost učencev kot 

učiteljev. Verjetno je vzrok res potrebno iskati v akciji umivanja zob v šoli, ki se izvaja tja do 

5. razreda devetletke.  Učenci v teh razredih skupaj z učitelji posvečajo dovolj časa 

pravilnemu umivanju zob, učitelji v višjih razredih pa se s tem programom ne srečujejo. 
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Tabela 4.4.19 Odgovori na trditev "Luč gori brez potrebe …" 

odgovor f % 

nikoli 31 36 

redko 43 50 

pogosto 11 12,8 

vedno 1 1,2 

skupaj 86 100 

 
Tabela 4.4.20 Odgovori na trditev "Kadar kam grem, grem raje peš ali s kolesom, kot z    

                                                      avtom …" 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.4.21 Odgovori na trditev "Televizor ugasnem, če ga ne gledam …" 

Odgovor f % 

nikoli 2 2,4 

redko 4 4,7 

pogosto 19 22,4 

vedno 60 70,6 

Skupaj 85 100 
 

Tabela 4.4.22 Odgovori na trditev "Če moram kam iti, se peljem z avtom …" 

Odgovor f % 

Nikoli 27 32,2 

Redko 17 20,2 

pogosto 33 39,3 

vedno 7 8,3 

Skupaj 84 100 

Odgovor f % 

nikoli 11 12,8 

redko 48 55,8 

pogosto 23 26,7 

vedno 4 4,7 

Skupaj 86 100 
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31 učiteljev ugaša luči (tabela 4.4.19), kadar niso potrebne (36,0 %), 50  % učiteljev pusti luči 

prižgane redko, pogosto 12, 8 % učiteljev in zgolj 1 učitelj (1,2 %) se ne ozira na to, da so luči 

ugasnjene, ko jih ne potrebuje. 

 

 

 

 

Le malo učiteljev (tabela 4.4.20) raje  uporabi hojo  ali kolo, ko gre po opravkih (4,7 %),   

26,7 % učiteljev to naredi pogosto, velika večina pa redko (55,8 %) ali nikoli (12,8 %). To 

kaže na res izredno komoditeto učiteljev in družbe nasploh, saj jim je težko hoditi peš ali s 

kolesom, če imajo na voljo avto.  Verjetno je to tudi povezano z določeno razdaljo do službe, 

premajhno prepletenostjo cestnega omrežja s kolesarskimi stezami in seveda posledično s 

premajhno prometno varnostjo udeležencev kolesarjev. Kolesarjenje učitelji  uporabljajo 

verjetno zgolj v rekreativne namene. 

 
 

 

Velika večina učiteljev (70,6) ugaša svoje televizorje (tabela 4.4.21), če ne sledijo programu, 

22,4 % učiteljev naredi to pogosto, kar nekaj pa je učiteljev, ki pustijo televizor prižgan, kljub 

temu da programa ne gledajo  (7,1%). 

 

 
 

 

 

Učitelje smo vprašali po dejstvih (tabela 4.4.22), kaj naredijo, ko morajo kam oditi. Zgolj 

polovica učiteljev (52,4 %) je priznala, da se redko ali nikoli odpelje z avtom, druga polovica 

(47,6 %) prizna, da to naredijo pogosto ali vedno.  
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 4.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

 

4.5.1 Hipoteza 1: Med učenci med regijami ni pomembnih razlik v znanju in  
                             ozaveščenosti  o podnebnih spremembah, ker imamo isti učni načrt. 
 

ZNANJE 

 

Tabela 4.5.1.1 Odgovori na vprašanje "Ali veš, da se dogajajo podnebne spremembe?" 

                         glede na regijo 

 
   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Ali veš, da se dogajajo 
podnebne spremembe? 

ne f 68 13 91 17 189 

% 
32,9 % 16,9 % 47,9 % 20,0 % 

33,8 
% 

da f 139 64 99 68 370 

% 
67,1 % 83,1 % 52,1 % 80,0 % 

66,2 
% 

Skupaj f 207 77 190 85 559 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 34,030; df = 3; P = 0,000 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj pri odgovorih vidimo, da pri 

tem vprašanju močno odstopata ljubljanska in prekmurska regija. Najmanjšo znanje  o 

podnebnih spremembah so pokazali učenci v primorski regiji. 
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Tabela 4.5.1.2 Odgovori na vprašanje "Kaj so toplogredni plini?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
 
Kaj so toplogredni 
plini? 

a f 24 12 28 22 86 

% 11,6 % 15,6 % 14,7 % 25,9 % 15,4 % 

b f 87 36 102 37 262 

% 42 % 46,8 % 53,7 % 43,5 % 46,9 % 

c f 18 6 24 7 55 

% 8,7 % 7,8 % 12,6 % 8,2 % 9,8 % 

d f 21 7 19 7 54 

% 10,1 % 9,1 % 10 % 8,2 % 9,7 % 

ne vem f 57 16 17 12 102 

% 27,5 % 20,8 % 8,9 % 14,1 % 18,2 % 

Skupaj f 207 77 190 85 559 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 33,663; df = 12; P = 0,001 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj pri odgovorih vidimo, da 

imajo največ znanja o toplogrednih plinih učenci  Primorske, znanje učencev ostalih regij pa 

je nekako primerljivo. 

 

Tabela 4.5.1.3 Odgovori na vprašanje "Ali veš, kaj je ozonska luknja?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Veš, kaj je ozonska 
luknja? 

ne f 94 41 126 44 305 

% 45,4 % 53,2 % 66,3 % 51,8 % 54,6 % 

da f 113 36 64 41 254 

% 54,6 % 46,8 % 33,7 % 48,2 % 45,4 % 

Skupaj f 207 77 190 85 559 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 17,902; df = 3; P = 0,000 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj pri odgovorih vidimo, da je 

znanje o ozonski luknji najboljša med učenci gorenjske regije, najmanj znanja pa kažejo 

učenci primorske regije. 
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Tabela 4.5.1.4 Odgovori na vprašanje "Kako vpliva povečana hitrost avtomobila na 

                     onesnaževanje okolja?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
Kako vpliva povečana 
hitrost avtomobila na 
onesnaževanje okolja? 

poveča f 140 64 151 68 423 

% 67,6 % 83,1 % 79,5 % 80 % 75,7 % 

enako f 43 8 31 9 91 

% 20,8 % 10,4 % 16,3 % 10,6 % 16,3 % 

zmanjša f 16 4 4 8 32 

% 7,7 % 5,2 % 2,1 % 9,4 % 5,7 % 

ne vem f 8 1 4 0 13 

% 3,9 % 1,3 % 2,1 % 0 % 2,3 % 

Skupaj f 207 77 190 85 559 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 24,071; df = 9; P = 0,004 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj pri odgovorih vidimo, da pri 

tem vprašanju močno izstopa ljubljanska regija, sledita ji prekmurska in primorska, najmanjše 

znanje pa so pokazali učenci gorenjske regije. 

 

Tabela 4.5.1.5 Odgovori na vprašanje "Kaj se dogaja zaradi močnega taljenja ledu?" 

                        glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
Kaj se dogaja zaradi 
močnega topljenja 
ledu? 

a f 11 3 15 6 35 

% 5,3 % 3,9 % 7,9 % 7,1 % 6,3 % 

b f 144 72 155 61 432 

% 69,6 % 93,5 % 81,6 % 71,8 % 77,3 % 

c f 44 2 17 17 80 

% 21,3 % 2,6 % 8,9 % 20 % 14,3 % 

ne vem f 8 0 3 1 12 

% 3,9 % 0 % 1,6 % 1,2 % 2,1 % 

Skupaj f 207 77 190 85 559 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 36,593; df = 9; P = 0,000 
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V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj pri odgovorih vidimo, da 

tukaj zopet močno izstopa ljubljanska regija, najmanj znanja o taljenju ledenikov  pa kažejo 

učenci gorenjske regije. 

 

Tabela 4.5.1.6 Odgovori na vprašanje "Ali poznaš kakšen dokument, ki obravnava varovanje 

                        okolja?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Ali poznaš kakšen 
dokument, ki obravnava 
varovanje okolja? 

ne f 170 69 178 78 495 

% 82,1 % 89,6 % 93,7 % 91,8 % 88,6 % 

da f 37 8 12 7 64 

% 17,9 % 10,4 % 6,3 % 8,2 % 11,4 % 

Skupaj f 207 77 190 85 559 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 14,319; df = 3; P = 0,003 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj pri odgovorih vidimo, da 

dokument, ki obravnava varovanje okolja, pozna največ učencev na Gorenjskem. Zelo nizek 

odstotek učencev, ki poznajo dokument, ki obravnava varovanje okolja, pa je na Primorskem. 

 

 

OZAVEŠČENOST 

 

Tabela 4.5.1.7 Odgovori na vprašanje "Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji?" 

                         glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
Ali se podnebje 
spreminja tudi v 
Sloveniji? 

da f 189 75 175 82 521 

% 94 % 97,4 % 93,1 % 97,6 % 94,7 % 

ne f 12 2 13 2 29 

% 6 % 2,6 % 6,9 % 2,4 % 5,3 % 

Skupaj f 201 77 188 84 550 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 4,214; df = 3; P = 0,239 
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Hipotezo H1 potrdimo, saj pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.1.8 Odgovori na vprašanje "Katere spremembe so očitne?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
 
 
Katere spremembe 
so očitne? 

eno f 31 5 44 14 94 

% 15,3 % 6,6 % 23,4 % 16,7 % 17,1 % 

dve f 57 12 40 21 130 

% 28,2 % 15,8 % 21,3 % 25 % 23,6 % 

tri f 59 26 64 27 176 

% 29,2 % 34,2 % 34 % 32,1 % 32 % 

štiri f 30 13 24 12 79 

% 14,9 % 17,1 % 12,8 % 14,3 % 14,4 % 

pet f 12 10 14 6 42 

% 5,9 % 13,2 % 7,4 % 7,1 % 7,6 % 

šest f 13 10 2 4 29 

% 6,4 % 13,2 % 1,1 % 4,8 % 5,3 % 

Skupaj f 202 76 188 84 550 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 35,237; df = 15; P = 0,002 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj vidimo, da so najbolj 

ozaveščeni  učenci ljubljanske regije, najmanj pa učenci primorske regije. 
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Tabela 4.5.1.9 Odgovori na vprašanje "Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne 

                         spremembe?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
Kateri dejavnik 
najbolj povzroča 
podnebne 
spremembe? 

odpadki 
tovarn 

f 74 37 91 39 241 

% 37,8 % 48,1 % 48,4 % 48,8 % 44,5 % 

komunalni 
odpadki 

f 25 11 18 4 58 

% 12,8 % 14,3 % 9,6 % 5  % 10,7 % 

fosilna 
goriva 

f 72 19 51 22 164 

% 36,7 % 24,7 % 27,1 % 27,5 % 30,3 % 

pesticidi f 14 8 12 5 39 

% 7,1 % 10,4 % 6,4 % 6,2 % 7,2 % 

izsekavanje  
gozdov 

f 11 2 16 10 39 

% 5,6 % 2,6 % 8,5 % 12,5 % 7,2 % 

Skupaj f 196 77 188 80 541 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 19,716; df = 12; P = 0,073 

Hipotezo H1 potrdimo, saj pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.1.10 Odgovori na vprašanje "Ali veš, da se ledeniki v zadnjem času močno 

                            talijo?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
Ali veš, da se 
ledeniki v 
zadnjem času 
močno topijo? 

ne f 32 8 44 25 109 

% 15,8 % 10,4 % 23,5 % 29,8 % 19,8 % 

da f 170 69 143 59 441 

% 84,2 % 89,6 % 76,5 % 70,2 % 80,2 % 

Skupaj f 202 77 187 84 550 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 13,166; df = 3; P = 0,004 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj so o taljenja ledenikov najbolj 

seznanjeni učenci ljubljanske regije, sledijo ji učenci gorenjske in primorske regije, najmanj 

ozaveščeni pa so učenci prekmurske regije. 
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Tabela 4.5.1.11 Odgovori na vprašanje "Kakšno bo življenje na našem planetu zaradi 

                           vremenskih sprememb?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Kakšno bo življenje 
na našem planetu 
zaradi vremenskih 
sprememb? 

slabše f 181 76 155 67 479 

% 89,6 % 98,7 % 82 % 79,8 % 86,8 % 

enako f 15 0 27 7 49 

% 7,4 % 0 % 14,3 % 8,3 % 8,9 % 

boljše f 6 1 7 10 24 

% 3 % 1,3 % 3,7 % 11,9 % 4,3 % 

Skupaj f 202 77 189 84 552 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 29,732; df = 6; P = 0,000 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj je ozaveščenost učencev v 

ljubljanski regiji veliko večja, kot v ostalih regijah. Najmanjšo ozaveščenost vidimo zopet pri 

učencih prekmurske regije. 
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Tabela 4.5.1.12 Odgovori na vprašanje "Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo?" 

                           glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj se bo po tvojem 
mnenju najbolj 
spremenilo? 

eno f 20 5 40 8 73 

% 10,1 % 6,5 % 21,4 % 9,4 % 13,3 % 

dve f 17 5 19 16 57 

% 8,6 % 6,5 % 10,2 % 18,8 % 10,4 % 

tri f 32 12 35 21 100 

% 16,2 % 15,6 % 18,7 % 24,7 % 18,3 % 

štiri f 54 19 37 20 130 

% 27,3 % 24,7 % 19,8 % 23,5 % 23,8 % 

pet f 27 15 21 11 74 

% 13,6 % 19,5 % 11,2 % 12,9 % 13,5 % 

šest f 14 6 15 5 40 

% 7,1 % 7,8 % 8 % 5,9 % 7,3 % 

sedem f 17 4 11 2 34 

% 8,6 % 5,2 % 5,9 % 2,4 % 6,2 % 

osem f 17 11 9 2 39 

% 8,6 % 14,3 % 4,8 % 2,4 % 7,1 % 

Skupaj  f 198 77 187 85 547 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 44,323; df = 21; P = 0,002 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj učenci v ljubljanski regiji 

kažejo največjo ozaveščenost glede vremenskih sprememb, najmanjšo pa učenci prekmurske 

regije. 
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Tabela 4.5.1.13 Odgovori na vprašanje "Se doma pogovarjate o vremenskih spremembah?" 

                           glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
Ali se doma  
pogovarjate o 
vremenskih 
spremembah? 

nikoli f 45 17 48 11 121 

% 22 % 22,1 % 25,5 % 13,3 % 21,9 % 

redko f 57 22 53 25 157 

% 27,8 % 28,6 % 28,2 % 30,1 % 28,4 % 

včasih f 88 35 64 38 225 

% 42,9 % 45,5 % 34 % 45,8 % 40,7 % 

pogosto f 15 3 23 9 50 

% 7,3 % 3,9 % 12,2 % 10,8 % 9 % 

Skupaj f 205 77 188 83 553 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 12,686; df = 9; P = 0,177 

Hipotezo H1 potrdimo, saj pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.1.14 Odgovori na vprašanje "Se v šoli pogovarjate o vremenskih spremembah?" 

                           glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
Ali se v šoli  
pogovarjate o 
vremenskih 
spremembah? 

nikoli f 20 5 24 3 52 

% 9,9 % 6,5 % 12,9 % 3,7 % 9,5 % 

redko f 39 27 50 6 122 

% 19,2 % 35,1 % 26,9 % 7,3 % 22,3 % 

včasih f 94 39 88 34 255 

% 46,3 % 50,6 % 47,3 % 41,5 % 46,5 % 

pogosto f 50 6 24 39 119 

% 24,6 % 7,8 % 12,9 % 47,6 % 21,7 % 

Skupaj f 203 77 186 82 548 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 62,810; df = 9; P = 0,000 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo, saj vidimo, da se največkrat 
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pogovarjajo o vremenskih spremembah v prekmurski regiji, sledita gorenjska in primorska 

regija, najmanj pa se o vremenskih spremembah pogovarjajo v ljubljanski regiji. 

To lahko utemeljujemo s tem, da učenci iz prekmurske regije živijo v okolju, ki je v veliki 

meri odvisno od dobrega kmetovanja, le to pa od vremenskih razmer. Predvidevamo, da se v 

šoli zato pogovarjajo o vremenu in njegovih posledicah več kot v drugih slovenskih 

pokrajinah. 

 

Tabela 4.5.1.15 Odgovori na vprašanje "Kolikokrat na TV gledaš oddaje o vremenskih 

                           spremembah?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Kolikokrat na TV 
gledaš oddaje o 
vremenskih 
spremembah? 

nikoli f 25 5 12 3 45 

% 12,3 % 6,5 % 6,5 % 3,7 % 8,2 % 

včasih f 119 53 90 46 308 

% 58,3 % 68,8 % 48,6 % 56,8 % 56,3 % 

pogosto f 60 19 83 32 194 

% 29,4 % 24,7 % 44,9 % 39,5 % 35,5 % 

Skupaj f 204 77 185 81 547 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 20,841; df = 6; P = 0,002 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo in ugotavljamo, da največ 

učencev spremlja oddaje o vremenskih spremembah na TV v primorski regiji, sledita 

prekmurska in gorenjska regija, najmanj učencev pa spremlja oddaje o vremenskih 

spremembah na TV v ljubljanski regiji. 
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Tabela 4.5.1.16 Odgovori na vprašanje "Kaj lahko ukreneš ti, da se vremenske spremembe 

                           ne bodo stopnjevale?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Kaj lahko ukreneš 
ti, da se vremenske 
spremembe ne 
bodo stopnjevale? 

nič ne 
moremo 

f 35 9 46 14 104 

% 17,8 % 12,0 % 25 % 17,1 % 19,3 % 

čisto 
malo 

f 84 33 91 37 245 

% 42,6 % 44 % 49,5 % 45,1 % 45,5 % 

lahko 
precej 

f 78 33 47 31 189 

% 39,6 % 44 % 25,5 % 37,8 % 35,1 % 

Skupaj f 197 75 184 82 538 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 14,413; df = 6; P = 0,025 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H1 pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Hipotezo zato zavrnemo in ugotavljamo, da je 

ozaveščenost o tem, kako lahko učenci vplivajo, da se vremenske spremembe ne bodo 

stopnjevale največja v ljubljanski regiji, sledita gorenjska in prekmurska regija, najmanjšo 

ozaveščenost pa vidimo v primorski regiji.  
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Tabela 4.5.1.17 Odgovori na vprašanje "Katero tvoje delovanje največ vpliva na vremenske 

                           spremembe?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
 
 
Katero tvoje 
delovanje največ 
vpliva na 
vremenske 
spremembe? 

eno f 55 12 59 14 140 

% 29,6 % 16,2 % 33 % 16,5 % 26,7 % 

dve f 40 20 40 21 121 

% 21,5 % 27 % 22,3 % 24,7 % 23,1 % 

tri f 38 19 44 22 123 

% 20,4 % 25,7 % 24,6 % 25,9 % 23,5 % 

štiri f 34 14 21 18 87 

% 18,3 % 18,9 % 11,7 % 21,2 % 16,6 % 

pet f 13 3 9 7 32 

% 7 % 4,1 % 5 % 8,2 % 6,1 % 

šest f 5 3 2 2 12 

% 2,7 % 4,1 % 1,1 % 2,4 % 2,3 % 

sedem f 1 3 4 1 9 

% 0,5 % 4,1 % 2,2 % 1,2 % 1,7 % 

Skupaj f 186 74 179 85 524 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 24,991; df = 18; P = 0,125 

 

Hipotezo H1 potrdimo, saj pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

 

 

 

Hipotezo H1 smo v glavnem zavrnili. Potrdili smo je zgolj pri vprašanjih "Ali se 

podnebje spreminja tudi v Sloveniji? ", "Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne 

spremembe? "in  "Se doma pogovarjate o vremenskih spremembah? ". 
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4.5.2 Hipoteza 2: Med učitelji med regijami ni pomembnih razlik v znanju in  
                             ozaveščenosti   o podnebnih spremembah, ker imajo vsi enako  
                             izobrazbo. 
 

ZNANJE 

Tabela 4.5.2.1 Odgovori na vprašanje "Ali veste, da se dogajajo podnebne spremembe?"  

                         glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Ali veste, da se 
dogajajo podnebne 
spremembe? 

ne f 2 1 1 3 7 

% 6,2 % 8,3 % 3,3 % 23,1 % 8 % 

da f 30 11 29 10 80 

% 93,8 % 91,7 % 96,7 % 76,9 % 92 % 

skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 4,040; df = 3; P = 0,257 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.2.2 Odgovori na vprašanje "Ali veste, kaj so toplogredni plini?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
Ali veste, kaj  
so toplogredni 
plini? 

a f 1 1 2 0 4 

% 3,1 % 8,3 % 6,7 % 0 % 4,6 % 

b f 27 7 20 10 64 

% 84,4 % 58,3 % 66,7 % 76,9 % 73,6 % 

c f 1 1 0 0 2 

% 3,1 % 8,3 % 0 % 0 % 2,3 % 

d f 1 1 3 1 6 

% 3,1 % 8,3 % 10 % 7,7 % 6,9 % 

ne vem f 2 2 5 2 11 

% 6,2 % 16,7 % 16,7 % 15,4 % 12,6 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 9,283; df = 12; P = 0,679 
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Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.2.3 Odgovori na vprašanje "Ali veste, kaj je ozonska luknja?" glede na regijo 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Ali veste, kaj je 
ozonska luknja? 

ne f 2 1 6 1 10 

% 6,2 % 8,3 % 20 % 7,7 % 11,5 % 

da f 30 11 24 12 77 

% 93,8 % 91,7 % 80 % 92 % 88,5 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 3,148; df = 3; P = 0,36 

Hipotezo H2 potrdimo saj, pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.2.4 Odgovori na vprašanje "Kako vpliva povečana hitrost avtomobila na 

                      onesnaževanje okolja?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
Kako vpliva 
povečana hitrost 
avtomobila na 
onesnaževanje 
okolja? 

poveča f 24 9 21 10 64 

% 75 % 75 % 70 % 76,9 % 73,6 % 

enako f 6 3 4 3 16 

% 18,8 % 25 % 13,3 % 23,1 % 18,4 % 

zmanjša F 1 0 2 0 3 

% 3,1 % 0 % 6,7 % 0 % 3,4 % 

ne vem f 1 0 3 0 4 

% 3,1 % 0 % 10 % 0 % 4,6 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 7,278; df = 9; P = 0,608 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 
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Tabela 4.5.2.5 Odgovori na vprašanje "Ali veste, kaj se dogaja zaradi močnega  

                         taljenja ledu?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
Ali veste, kaj se 
dogaja zaradi 
močnega taljenja 
ledu? 

a f 1 0 1 3 5 

% 3,1 % 0 % 3,3 % 23,1 % 5,7 % 

b f 28 11 25 9 73 

% 87,5 % 91,7 % 83,3 % 69,2 % 83,9 % 

c f 3 0 3 0 6 

% 9,4 % 0 % 10 % 0 % 6,9 % 

ne vem f 0 1 1 1 3 

% 0 % 8,3 % 3,3 % 7,7 % 3,4 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 13,894; df = 9; P = 0,126 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.2.6 Odgovori na vprašanje "Ali poznate kakšen dokument, ki obravnava  

                         varovanje okolja?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

Ali poznate 
kakšen 
dokument, 
ki obravnava 
varovanje 
okolja? 

ne f 11 5 13 8 37 

% 34,4 % 41,7 % 43,3 % 61,5 % 42,5 % 

da f 21 7 17 5 50 

% 65,6 % 58,3 % 56,7 % 38,5 % 57,5 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 2,804; df = 3; P = 0,423 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 
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OZAVEŠČENOST 

 

Tabela 4.5.2.7 Odgovori na vprašanje "Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji?" 

                         glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
Ali se podnebje 
spreminja tudi v 
Sloveniji?* 

da f 31 11 30 13 85 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

skupaj f 31 11 30 13 85 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
* Primerjava in izračun pomembnosti razlike glede na regijo ni možna, ker so vsi učitelji 

podali le en odgovor! 

 

Tabela 4.5.2.8 Odgovori na vprašanje "Katere spremembe so očitne ?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
 
 
Katere 
spremembe 
so očitne ? 

eno f 1 0 1 0 2 

% 3,2 % 0 % 3,3 % 0 % 2,3 % 

dve f 10 0 0 0 10 

% 32,3 % 0 % 0 % 0 % 11,6 % 

tri f 8 1 8 5 22 

% 25,8 % 8,3 % 26,7 % 38,5 % 25,6 % 

štiri f 6 4 11 5 26 

% 19,4 % 33,3 % 36,7 % 38,5 % 30,2 % 

pet f 1 4 2 0 7 

% 3,2 % 33,3 % 6,7 % 0 % 8,1 % 

šest f 5 3 8 3 19 

% 16,1 % 25 % 26,7 % 23,1 % 22,1 % 

Skupaj f 31 12 30 13 86 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 35,999; df = 15; P = 0,002 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H2 pri učiteljicah obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Najbolj  ozaveščeni glede tega, katere so očitne vremenske 

spremembe so učitelji primorske regije, najmanj pa učitelji gorenjske regije. 
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Tabela 4.5.2.9 Odgovori na vprašanje "Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne  

                         spremembe?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
Kateri dejavnik 
najbolj povzroča 
podnebne 
spremembe? 

odpadki 
tovarn 

f 4 5 11 2 22 

% 12,5 % 41,7 % 37,9 % 15,4 % 25,6 % 

komunalni 
odpadki 

f 4 1 4 4 13 

% 12,5 % 8,3 % 13,8 % 30,8 % 15,1 % 

fosilna 
goriva 

f 18 5 10 6 39 

% 56,2 % 41,7 % 34,5 % 46,2 % 45,3 % 

pesticidi f 5 1 2 1 9 

% 15,6 % 8,3 % 6,9 % 7,7 % 10,5 % 

izsekavanje 
gozdov 

f 1 0 2 0 3 

% 3,1 % 0 % 6,9 % 0 % 3,5 % 

Skupaj f 32 12 29 13 86 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 13,439; df = 12; P = 0,338 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

Tabela 4.5.2.10 Odgovori na vprašanje "Ali veste za taljenje ledenikov v zadnjem času?" 

                           glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Ali veste za talitev 
ledenikov v 
zadnjem času? 

ne f 1 0 2 0 3 

% 3,1 % 0 % 6,7 % 0 % 3,4 % 

da f 31 12 28 13 84 

% 96,9 % 100 % 93,3 % 100 % 96,6 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 2,503; df = 3; P = 0,475 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 
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Tabela 4.5.2.11 Odgovori na vprašanje "Kakšno bo življenje na našem planetu zaradi 

                           vremenskih sprememb?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Kakšno bo življenje 
na našem planetu 
zaradi vremenskih 
sprememb? 

slabše f 31 11 30 12 84 

% 100 % 91,7 % 100 % 92,3 % 97,7 % 

enako f 0 1 0 0 1 

% 0 % 8,3 % 0 % 0 % 1,2 % 

boljše f 0 0 0 1 1 

% 0 % 0 % 0 % 7,7 % 1,2 % 

Skupaj f 31 12 30 13 86 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 7,836; df = 6; P = 0,250 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 
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Tabela 4.5.2.12 Odgovori na vprašanje "Kaj se bo po vašem mnenju najbolj spremenilo?" 

                           glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
 
 
 
Kaj se bo po 
vašem 
mnenju najbolj 
spremenilo? 

eno f 2 2 0 3 7 

% 6,2 % 16,7 % 0 % 23,1 % 8 % 

dve f 4 0 2 4 10 

% 12,5 % 0 % 6,7 % 30,8 % 11,5 % 

tri f 4 5 10 3 22 

% 12,5 % 41,7 % 33,3 % 23,1 % 25,3 % 

štiri f 7 1 5 0 13 

% 21,9 % 8,3 % 16,7 % 0 % 14,9 % 

pet f 4 1 6 0 11 

% 12,5 % 8,3 % 20 % 0 % 12,6 % 

šest f 5 0 3 1 9 

% 15,6 % 0 % 10 % 7,7 % 10,3 % 

sedem f 1 0 2 0 3 

% 3,1 % 0 % 6,7 % 0 % 3,4 % 

osem f 5 3 2 2 12 

% 15,6 % 25 % 6,7 % 15,4 % 13,8 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 36,877; df = 21; P = 0,017 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H2 pri učiteljih obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Najbolj ozaveščeni o tem, kaj se bo zaradi vremenskih 

sprememb na Zemlji spremenilo, so učitelji ljubljanske regije, najmanj pa učitelji primorske 

regije. 
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Tabela 4.5.2.13 Odgovori na vprašanje "Ali se doma pogovarjate o vremenskih 

                           spremembah?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
Ali se doma 
pogovarjate o 
vremenskih 
spremembah? 

pogosto f 12 5 15 8 40 

% 37,5 % 41,7 % 50 % 61,5 % 46 % 

včasih f 17 4 11 5 37 

% 53,1 % 33,3 % 36,7 % 38,5 % 42,5 % 

redko f 3 1 4 0 8 

% 9,4 % 8,3 % 13,3 % 0 % 9,2 % 

nikoli f 0 2 0 0 2 

% 0 % 16,7 % 0 % 0 % 2,3 % 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 13,468; df = 9; P = 0,143 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 
 
Tabela 4.5.2.14 Odgovori na vprašanje "Ali se v šoli pogovarjate o vremenskih 

                           spremembah?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
Ali se v šoli 
pogovarjate o 
vremenskih 
spremembah? 

pogosto f 10 1 10 6 27 

% 31,2 % 8,3 % 33,3 % 46,2 % 31 % 

včasih f 17 9 15 6 47 

% 53,1 % 75 % 50 % 46,2 % 54 % 

redko f 5 1 4 1 11 

% 15,6 % 8,3 % 13,3 % 7,7 % 12,6 % 

nikoli f 0 1 1 0 2 

% 0 % 8,3 % 3,3 % 0 % 2,3 % 

skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 8,858; df = 9; P = 0,450 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 
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Tabela 4.5.2.15 Odgovori na vprašanje "Kolikokrat na TV gledate oddaje o vremenskih 

                       spremembah?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Kolikokrat na TV 
gledate oddaje 
o vremenskih  
spremembah? 

pogosto f 16 8 18 6 48 

% 50,0% 66,7% 60,0% 46,2% 55,2% 

včasih f 15 4 12 5 36 

% 46,9% 33,3% 40,0% 38,5% 41,4% 

nikoli f 1 0 0 2 3 

% 3,1% ,0% ,0% 15,4% 3,4% 

Skupaj f 32 12 30 13 87 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
RV = 7,007; df = 6; P = 0,320 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 
 
Tabela 4.5.2.16 Odgovori na vprašanje "Kaj lahko ukrenete vi, da se vremenske spremembe  

                        ne bodo stopnjevale?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
Kaj lahko ukrenete 
vi, da se vremenske 
spremembe ne bodo 
stopnjevale? 

nič ne 
moremo 

f 1 0 0 0 1 

% 3,1% ,0% ,0% ,0% 1,2% 

čisto 
malo 

f 8 5 15 2 30 

% 25,0% 41,7% 51,7% 15,4% 34,9% 

lahko 
precej 

f 23 7 14 11 55 

% 71,9% 58,3% 48,3% 84,6% 64,0% 

Skupaj f 32 12 29 13 86 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
RV = 9,335; df = 6; P = 0,156 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 
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Tabela 4.5.2.17 Odgovori na vprašanje "Katero vaše delovanje največ vpliva na vremenske 

                           spremembe?" glede na regijo 

   regija 

 odgovor  gorenjska ljubljanska primorska prekmurska skupaj 

 
 
 
 
 
 
Katero vaše 
delovanje 
največ 
vpliva na 
vremenske 
spremembe? 

eno f 7 1 7 3 18 

% 21,9% 8,3 % 24,1 % 23,1 % 20,9 % 

dve f 9 1 4 4 18 

% 28,1 % 8,3 % 13,8 % 30,8 % 20,9 % 

tri f 10 2 8 4 24 

% 31,2 % 16,7 % 27,6 % 30,8 % 27,9 % 

štiri f 3 1 6 1 11 

% 9,4 % 8,3 % 20,7 % 7,7 % 12,8 % 

pet f 2 3 2 0 7 

% 6,2 % 25 % 6,9 % 0 % 8,1 % 

šest f 0 1 0 0 1 

% 0 % 8,3 % 0 % 0 % 1,2 % 

sedem f 1 3 2 1 7 

% 3,1 % 25 % 6,9 % 7,7 % 8,1 % 

Skupaj f 32 12 29 13 86 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 20,406; df = 18; P = 0,310 

Hipotezo H2 potrdimo, saj pri učiteljih ne obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami. 

 

 

 

 

 

Hipotezo H2 smo v glavnem potrdili, razen pri vprašanjih "Katere spremembe so 

očitne?" in "Kaj se bo po vašem mnenju najbolj spremenilo? ".  
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4.5.3 Hipoteza 3: Med učenci so pomembne razlike glede ozaveščenosti o podnebnih 
spremembah med 3., 6. in 9. razredom osnovne šole. 
 

 

Tabela 4.5.3.1 Odgovori na vprašanje "Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji?" 

                         glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
Ali se podnebje 
spreminja tudi v 
Sloveniji? 

da f 151 188 182 521 

% 95 % 94,9 % 94,3 % 94,7 % 

ne f 8 10 11 29 

% 5 % 5,1 % 5,7 % 5,3 % 

Skupaj f 159 198 193 550 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 0,108; df = 2; P = 0,947 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H3 pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med razredi. 

 

Tabela 4.5.3.2 Odgovori na vprašanje "Ali veš, katere spremembe so očitne?" glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
 
 
 
Ali veš, katere 
spremembe 
so očitne? 

eno f 25 28 41 94 

% 15,8 % 14,1 % 21,1 % 17,1 % 

dve f 39 46 45 130 

% 24,7 % 23,2 % 23,2 % 23,6 % 

tri f 49 68 59 176 

% 31 % 34,3 % 30,4 % 32,0 % 

štiri f 19 34 26 79 

% 12 % 17,2 % 13,4 % 14,4 % 

pet f 14 17 11 42 

% 8,9 % 8,6 % 5,7 % 7,6 % 

šest f 12 5 12 29 

% 7,6 % 2,5 % 6,2 % 5,3 % 

Skupaj f 158 198 194 550 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 11,752; df = 10; P = 0,302 
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V nasprotju z zastavljeno hipotezo H3 pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med razredi. 

 

 
Tabela 4.5.3.3 Odgovori na vprašanje "Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne 

                         spremembe?" glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
 
 
Kateri dejavnik 
najbolj povzroča 
podnebne 
spremembe? 

odpadki 
tovarn 

f 63 88 90 241 

% 41,7 % 44,2 % 47,1 % 44,5 % 

komunalni 
odpadki 

f 13 23 22 58 

% 8,6 % 11,6 % 11,5 % 10,7 % 

fosilna 
goriva 

f 48 60 56 164 

% 31,8 % 30,2 % 29,3 % 30,3 % 

pesticidi f 6 16 17 39 

% 4,0 % 8,0 % 8,9 % 7,2 % 

izsekavanje 
gozdov 

f 21 12 6 39 

% 13,9 % 6,0 % 3,1 % 7,2 % 

Skupaj f 151 199 191 541 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 18,910; df = 8; P = 0,015 

Hipotezo H3 potrdimo, saj pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med razredi. Največ pravilnih odgovorov so dali učenci 3. razredov, najmanj pa 

učenci 9. razredov. Pred raziskavo smo predvidevali statistično razliko pri odgovorih, vendar 

ne v tem razmerju. Nekako logično bi bilo, da bi zaradi večje količine pridobljenega znanja 

učenci 9. razredov na to vprašanje odgovarjali pravilneje kot učenci 3. razredov. Vzrok 

vidimo v tem, da si verjetno učitelji v prvi triadi vzamejo več časa za razlago in  poglobljen 

pogovor o podnebnih spremembah in ne hitijo s snovjo, kar pri učiteljih v drugi in tretji triadi 

ni mogoče, ker jim velika količina snovi to preprečuje. 
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Tabela 4.5.3.4 Odgovori na vprašanje "Ali veš, da se ledeniki v zadnjem času talijo?" 

                         glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
Ali veš, da se  
ledeniki v 
zadnjem času 
talijo? 

ne f 58 31 20 109 

% 36 % 15,8 % 10,4 % 19,8 % 

da f 103 165 173 441 

% 64 % 84,2 % 89,6 % 80,2 % 

Skupaj f 161 196 193 550 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 39,446; df = 2; P = 0,000 

Hipotezo H3 potrdimo, saj pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med razredi. Največ pravilnih odgovorov so dali učenci 9. razredov, najmanj pa 

učenci 3. razred, kar je razumljivo, saj učna snov o taljenju ledenikov spada v višje razrede 

devetletke. 

 

Tabela 4.5.3.5 Odgovori na vprašanje "Kakšno bo življenje na našem planetu zaradi  

                         vremenskih sprememb?" glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
Kakšno bo življenje 
na našem planetu 
zaradi vremenskih 
sprememb? 

slabše f 131 177 171 479 

% 81,9 % 88,9 % 88,6 % 86,8 % 

enako f 18 17 14 49 

% 11,2 % 8,5 % 7,3 % 8,9 % 

boljše f 11 5 8 24 

% 6,9 % 2,5 % 4,1 % 4,3 % 

Skupaj f 160 199 193 552 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 6,148; df = 4; P = 0,188 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H3 pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med razredi. 
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Tabela 4.5.3.6 Odgovori na vprašanje "Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo?" 

                         glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
 
 
 
 
 
Kaj se bo po 
tvojem mnenju 
najbolj 
spremenilo? 

eno f 18 29 26 73 

% 11,5 % 14,6 % 13,5 % 13,3 % 

dve f 13 22 22 57 

% 8,3 % 11,1 % 11,4 % 10,4 % 

tri f 33 30 37 100 

% 21,2 % 15,2 % 19,2 % 18,3 % 

štiri f 37 41 52 130 

% 23,7 % 20,7 % 26,9 % 23,8 % 

pet f 25 28 21 74 

% 16,0 % 14,1 % 10,9 % 13,5 % 

šest f 11 18 11 40 

% 7,1 % 9,1 % 5,7 % 7,3 % 

sedem f 3 19 12 34 

% 1,9 % 9,6 % 6,2 % 6,2 % 

osem f 16 11 12 39 

% 10,3 % 5,6 % 6,2 % 7,1 % 

Skupaj f 156 198 193 547 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 19,652; df = 14; P = 0,142 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H3 pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med razredi. 
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Tabela 4.5.3.7 Odgovori na vprašanje "Ali se doma pogovarjate o vremenskih spremembah?"  

                         glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
 
Ali se doma 
pogovarjate o 
vremenskih 
spremembah? 

nikoli f 34 39 48 121 

% 21,2 % 19,6 % 24,7 % 21,9 % 

redko f 37 54 66 157 

% 23,1 % 27,1 % 34 % 28,4  

včasih f 76 88 61 225 

% 47,5 % 44,2 % 31,4 % 40,7 % 

pogosto f 13 18 19 50 

% 8,1 % 9 % 9,8 % 9 % 

Skupaj f 160 199 194 553 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 11,848; df = 6; P = 0,065 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H3 pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med razredi. 

 
 
Tabela 4.5.3.8 Odgovori na vprašanje "Ali se v šoli pogovarjate o vremenskih spremembah?" 

                         glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
 
Ali se v šoli 
pogovarjate o 
vremenskih 
spremembah? 

nikoli f 13 16 23 52 

% 8,4 % 8 % 11,9 % 9,5 % 

redko f 25 43 54 122 

% 16,1 % 21,6 % 27,8 % 22,3 % 

včasih f 85 82 88 255 

% 54,8 % 41,2 % 45,4 % 46,5 % 

pogosto f 32 58 29 119 

% 20,6 % 29,1 % 14,9 % 21,7 % 

Skupaj f 155 199 194 548 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 19,948; df = 6; P = 0,003 

Hipotezo H3 potrdimo, saj pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med razredi. Najbolj pogosto se o vremenskih spremembah pogovarjajo v  6. 
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razredu, najmanj pa v 9.  razredu. To povezujemo z učnim načrtom, saj imajo učenci v 6. 

razredih naravoslovje, kjer se o podnebnih spremembah lahko veliko pogovarjajo, prav tako 

je tudi v tretjih razredih. V 9. razredu imajo učenci naravoslovne predmete biologijo, kemijo, 

fiziko, kjer pa se o podnebnih spremembah verjetno pogovarjajo manj. 

 

 

Tabela 4.5.3.9 Odgovori na vprašanje "Kolikokrat na TV gledaš oddaje o vremenskih  

                         spremembah?" glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
Kolikokrat na TV 
gledaš oddaje o 
vremenskih 
spremembah? 

nikoli f 17 18 10 45 

% 10,7 % 9,1 % 5,2 % 8,2 % 

včasih f 95 105 108 308 

% 59,7 % 53,3 % 56,5 % 56,3 % 

pogosto f 47 74 73 194 

% 29,6 % 37,6 % 38,2 % 35,5 % 

Skupaj f 159 197 191 547 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 6,320; df = 4; P = 0,177 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H3 pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med razredi. 
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Tabela 4.5.3.10 Odgovori na vprašanje "Kaj lahko ukreneš ti, da se vremenske spremembe 

                           ne bodo stopnjevale?" glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
Kaj lahko ukreneš ti, 
da se vremenske 
spremembe ne bodo 
stopnjevale? 

nič ne 
moremo 

f 43 24 37 104 

% 28,5 % 12,3 % 19,3 % 19,3 % 

čisto 
malo 

f 66 88 91 245 

% 43,7 % 45,1 % 47,4 % 45,5 % 

lahko 
precej 

f 42 83 64 189 

% 27,8 % 42,6 % 33,3 % 35,1 % 

Skupaj f 151 195 192 538 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
χ2 = 17,318; df = 4; P = 0,002 

Hipotezo H3 potrdimo, saj pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med razredi. Najbolj se zavedajo tega, da lahko sami veliko naredijo za boljše 

razmere,  učenci 6. razredov, najmanj pa učenci 3. razredov. 
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Tabela 4.5.3.11 Odgovori na vprašanje "Katero tvoje delovanje največ vpliva na vremenske 

                           spremembe?" glede na razred 

   razred 

 odgovor  tretji šesti deveti Skupaj 

 
 
 
 
 
Katero tvoje 
delovanje največ 
vpliva na 
vremenske 
spremembe? 

eno f 37 48 55 140 

% 25,3 % 25 % 29,6 % 26,7 % 

dve f 32 45 44 121 

% 21,9 % 23,4 % 23,7 % 23,1 % 

tri f 39 43 41 123 

% 26,7 % 22,4 % 22 % 23,5 % 

štiri f 20 37 30 87 

% 13,7 % 19,3 % 16,1 % 16,6 % 

pet f 9 15 8 32 

% 6,2 % 7,8 % 4,3 % 6,1 % 

šest f 5 1 6 12 

% 3,4 % 0,5 % 3,2 % 2,3 % 

sedem f 4 3 2 9 

% 2,7 % 1,6 % 1,1 % 1,7 % 

Skupaj f 146 192 186 524 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 
RV = 11,894; df = 12; P = 0,454 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H3 pri učencih ne obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med razredi. 

 

 

 

 

 

Hipotezo H3 smo delno potrdili. Hipotezo H3 smo potrdili zgolj pri vprašanjih "Kateri 

dejavnik najbolj povzroča podnebne spremembe? ", "Ali veš, da se ledeniki v zadnjem 

času talijo? "Ali se v šoli pogovarjate o vremenskih spremembah? " in  "Kaj lahko 

ukreneš ti, da se vremenske spremembe ne bodo stopnjevale? " 
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4.5.4 Hipoteza 4: Pri učencih in učiteljih sta ozaveščenost o podnebnih spremembah in 
odgovorno ravnanje do okolja povezani z znanjem  o podnebnih spremembah. 
 

Tabela 4.5.4.1 Povezave med ozaveščenostjo o podnebnih spremembah in odgovornim 

                         ravnanjem do okolja z znanjem o podnebnih spremembah pri učencih 

 

  SPR TOP OZO VOZ TOL DOC 

SLO V 0,160* 0,093 0,054 0,078 0,125 0,016 

 P 0,000 0,318 0,208 0,342 0,034 0,710 

OČI V 0,273* 0,107 0,237* 0,090 0,133* 0,217* 

 P 0,000 0,202 0,000 0,565 0,015 0,000 

DEJ V 0,064 0,072 0,081 0,074 0,111 0,030 

 P 0,695 0,789 0,467 0,711 0,066 0,974 

LED V 0,443* 0,063 0,378* 0,090 0,284* 0,138* 

 P 0,000 0,702 0,000 0,220 0,000 0,001 

ZIV V 0,271* 0,100 0,265* 0,092 0,282* 0,035 

 P 0,000 0,196 0,000 0,151 0,000 0,715 

SPE V 0,280* 0,138* 0,240* 0,093 0,159* 0,141 

 P 0,000 0,049 0,000 0,861 0,005 0,142 

POG V 0,236* 0,071 0,124* 0,059 0,077 0,165* 

 P 0,000 0,747 0,038 0,765 0,370 0,002 

POS V 0,131* 0,093 0,076 0,085 0,120* 0,089 

 P 0,024 0,292 0,363 0,222 0,005 0,228 

TVS V 0,261* 0,141* 0,172* 0,092 0,186* 0,099 

 P 0,000 0,006 0,000 0,157 0,000 0,069 

PRI V 0,307* 0,103 0,356* 0,074 0,209* 0,198* 

 P 0,000 0,182 0,000 0,437 0,000 0,000 

DEL V 0,183* 0,112 0,148 0,115 0,108 0,183* 

 P 0,007 0,345 0,074 0,299 0,430 0,008 
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(nadaljevanje tabele 4.5.4.1) 

  SPR TOP OZO VOZ TOL DOC 

RAU V 0,130* 0,073 0,125* 0,114* 0,041 0,067 

 P 0,025 0,714 0,034 0,011 0,972 0,481 

RAG V 0,110 0,082 0,166* 0,124* 0,060 0,068 

 P 0,084 0,515 0,002 0,003 0,738 0,462 

RAA V 0,133* 0,097 0,190* 0,058 0,088 0,154* 

 P 0,021 0,219 0,000 0,785 0,180 0,004 

RAT V 0,163* 0,086 0,172* 0,063 0,084 0,104 

 P 0,002 0,443 0,001 0,683 0,244 0,118 

RAS V 0,237* 0,061 0,140* 0,082 0,089 0,093 

 P 0,000 0,910 0,013 0,265 0,166 0,187 

DEJ_T V 0,045 0,082 0,043 0,049 0,120* 0,010 

 P 0,285 0,444 0,306 0,715 0,044 0,821 

* - statistično pomembna povezava 

 

Iz tabele 4.5.4.1 je razvidno, da je pomembna statistična povezava pri učencih med 

ozaveščenostjo o podnebnih spremembah in odgovornim ravnanjem do okolja, ki je  povezana 

z znanjem o podnebnih spremembah pri naslednjih vprašanjih: 

Učenci, ki vedo, da se dogajajo podnebne spremembe, se zavedajo, da se te dogajajo tudi v 

Sloveniji; vedo tudi, katere so te spremembe; vedo, da se ledeniki v zadnjem času talijo 

hitreje; zavedajo se, kakšno bo življenje na našem planetu zaradi sprememb in  kaj se bo 

najbolj spremenilo. Ti učenci se doma in v šoli veliko pogovarjajo o vremenskih spremembah 

in spremljajo  tudi oddaje o vremenskih spremembah na TV. Zavedajo se tudi, da sami lahko 

veliko pripomorejo, da se vremenske spremembe ne bodo stopnjevale in vedo tudi, kako. To 

kažejo tudi s svojim ravnanjem, saj ne puščajo odprte vode brez potrebe, ugašajo televizor in 

gredo raje peš kot z avtomobilom. 

Učenci, ki so vedeli, kaj so toplogredni plini, se zavedajo tudi, kaj se bo na Zemlji spremenilo 

zaradi vremenskih sprememb in  veliko spremljajo dogajanja o vremenskih spremembah na 

televiziji. 

Učenci, ki vedo, kaj je ozonska luknja, poznajo vremenske spremembe, jih znajo našteti, vedo 

tudi, da se ledeniki talijo in s tem spreminjajo okolje. Ti učenci si tudi predstavljajo, kako se 

bo življenje na Zemlji spremenilo zaradi vremenskih sprememb. Vedo, da sami lahko vplivajo 
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na to, da se vremenske spremembe ne bi tako hitro stopnjevale, saj se o tem veliko 

pogovarjajo doma in spremljajo oddaje o tem na televiziji. Ker vse to vedo in zaznavajo, se 

tudi obnašajo v skladu s tem, da se vremenske spremembe ne bi stopnjevale: ne pustijo teči 

vode brez potrebe, ugašajo luči in televizor in se ne vozijo z avtom, če lahko gredo peš ali s 

kolesom.  

Učenci, ki so vedeli, kako vpliva povečana hitrost avtomobila na onesnaževanje okolja, se 

obnašajo v skladu s tem, da se vremenske spremembe ne bi stopnjevale, in sicer ne pustijo 

teči vode brez potrebe in ugašajo luči. 

Učenci, ki so na vprašanje, kaj se dogaja zaradi taljenja ledu, dali prave odgovore, vedo, 

katere so očitne spremembe v naravi zaradi vremenskih sprememb, zavedajo se, da se v 

zadnjem času ledeniki hitreje talijo in da se bo življenje na Zemlji zaradi vremenskih 

sprememb spremenilo in kako se bo spremenilo. To so učenci, ki o vremenskih spremembah 

veliko poslušajo tudi v šoli in na televiziji. Vedo tudi, kateri dejavnik najbolj povzroča 

vremenske spremembe.  

Pomembna statistična povezava med ozaveščenostjo učencev in njihovim znanjem o 

vremenskih spremembah se je pokazala tudi pri vprašanju o poznavanju dokumenta, ki 

obravnava varovanje okolja. Učenci, ki vedo za ta dokument, so učenci, ki vedo, katere 

vremenske spremembe se dogajajo, ki vedo za  povečano taljenje ledenikov v zadnjem času, 

doma se pogovarjajo o vremenskih  spremembah, vedo, da tudi oni lahko prispevajo k temu, 

da se vremenske spremembe ne bodo stopnjevale in vedo, kaj morajo za to storiti, ter se ne 

poslužujejo avtomobila ali vožnje z njim, ko to ni nujno.  
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Tabela 4.5.4.2 Povezave med ozaveščenostjo o podnebnih spremembah in odgovornim 

                         ravnanjem do okolja z znanjem o podnebnih spremembah pri učiteljih 

 

  SPR TOP OZO VOZ TOL DOC 

SLO V / / / / / / 

 P / / / / / / 

OČI V 0,508* 0,241 0,209 0,197 0,256 0,197 

 P 0,000 0,458 0,587 0,817 0,325 0,648 

DEJ V 0,232 0,225 0,395* 0,311* 0,291* 0,285 

 P 0,325 0,356 0,009 0,015 0,040 0,136 

LED V 0,056 0,561* 0,327* 0,086 0,229 0,220* 

 P 0,602 0,000 0,002 0,886 0,208 0,040 

ZIV V 0,365* 0,205 0,056 0,172 0,310* 0,157 

 P 0,003 0,510 0,874 0,529 0,011 0,348 

SPE V 0,271 0,320 0,252 0,240 0,357* 0,275 

 P 0,496 0,153 0,595 0,824 0,044 0,475 

POG V 0,205 0,223 0,157 0,118 0,118 0,183 

 P 0,302 0,372 0,542 0,932 0,933 0,408 

POS V 0,148 0,243 0,211 0,209 0,270* 0,171 

 P 0,595 0,219 0,275 0,252 0,025 0,466 

TVS V 0,438* 0,305* 0,205 0,321* 0,550* 0,172 

 P 0,000 0,040 0,161 0,006 0,000 0,278 

PRI V 0,057 0,197 0,053 0,191 0,124 0,222 

 P 0,868 0,572 0,885 0,391 0,851 0,121 

DEL V 0,153 0,264 0,223 0,189 0,243 0,304 

 P 0,919 0,467 0,638 0,953 0,649 0,242 

RAU V 0,144 0,289* 0,234 0,242 0,194 0,208 

 P 0,617 0,044 0,194 0,087 0,374 0,295 

RAG V 0,366* 0,216 0,321* 0,142 0,162 0,163 

 P 0,009 0,443 0,031 0,815 0,658 0,516 

RAA V 0,351* 0,239 0,101 0,244 0,237 0,100 

 P 0,014 0,258 0,831 0,082 0,105 0,837 



120 
 

RAT V 0,285 0,164 0,224 0,254 0,381* 0,075 

(nadaljevanje tabele 4.5.4.1) 

  SPR TOP OZO VOZ TOL DOC 

 P 0,074 0,868 0,234 0,058 0,000 0,924 

RAS V 0,194 0,305* 0,078 0,250 0,202 0,183 

 P 0,368 0,024 0,918 0,072 0,332 0,420 

* - statistično pomembna povezava 

/ - povezave ni možno izračunati, saj je pri spremenljivki »SLO« le en odgovor 

 

Iz tabele 4.5.4.2 je razvidno, da je pomembna statistična povezava pri učiteljih med 

ozaveščenostjo o podnebnih spremembah in odgovornim ravnanjem do okolja, ki je  povezana 

z znanjem o podnebnih spremembah pri naslednjih vprašanjih: 

Učitelji, ki vedo, da se dogajajo podnebne spremembe, vedo, katere so te spremembe in 

kakšno bo naše življenje na tem planetu zaradi vremenskih sprememb. O vremenskih 

spremembah gledajo oddaje na televiziji, zanjo varčevati z energijo in ne uporabljajo 

avtomobila takrat, ko to ni nujno. 

Učitelji, ki so vedeli, kaj so toplogredni plini, vedo tudi za  povečano taljenje ledenikov v 

zadnjem času in gledajo oddaje o vremenskih spremembah  na televiziji, pri umivanju rok 

varčujejo z vodo. 

Učitelji, ki vedo, kaj je ozonska luknja, vedo, kateri dejavniki povzročajo vremenske 

spremembe, vedo za taljenje ledenikov in varčujejo z energijo. 

Učitelji, ki se zavedajo, da povečana hitrost avtomobila vpliva na onesnaževanje okolja, vedo, 

kateri dejavniki povzročajo vremenske spremembe in o vremenskih spremembah izvedo 

veliko preko televizijskih oddaj. 

Učitelji, ki poznajo posledice taljenja ledenikov, vedo, kateri dejavniki povzročajo vremenske 

spremembe, vedo, kaj se bo na Zemlji spremenilo zaradi vremenskih sprememb, o tem veliko 

govorijo v šoli in gledajo oddaje na televiziji in varčujejo z energijo. 

Edina pomembna statistična povezava pri učiteljih med ozaveščenostjo o podnebnih 

spremembah in odgovornim ravnanjem do okolja, ki je  povezana z znanjem o podnebnih 

spremembah pri vprašanju o dokumentu, ki obravnava varovanje okolja, pa je bila povezana z 

taljenjem ledenikov. 

 

 
Hipotezo H4 smo delno potrdili. 
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Legenda za tabeli 4.5.4.1 in 4.5.4.2: 

 
V -   Cramérjev koeficient kontingence 

P -  stopnja tveganja 

  

SPR -  Veš, da se dogajajo podnebne spremembe? 

SLO -  Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji? 

OČI -  Katere spremembe so očitne? 

DEJ -  Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne spremembe? 

TOP -  Kaj so toplogredni plini? 

OZO - Veš, kaj je ozonska luknja? 

VOZ - Kako vpliva povečana hitrost avtomobila na onesnaževanje okolja? 

LED -  Veš za talitev ledenikov v zadnjem času? 

TOL -  Kaj se dogaja zaradi močnega taljenja ledu? 

ZIV -  Kakšno bo življenje na našem planetu zaradi vremenskih sprememb? 

SPE -  Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo? 

DOC - Poznaš dokument, ki obravnava varovanje okolja? 

POG - Se doma pogovarjate o vremenskih spremembah? 

POS -  Se v šoli pogovarjate o vremenskih spremembah? 

TVS -  Kolikokrat na TV gledaš oddaje o vremenskih spremembah? 

PRI -  Kaj lahko ukreneš ti, da se vremenske spremembe ne bodo stopnjevale? 

DEL -  Katero tvoje delovanje največ vpliva na vremenske spremembe? 

RAU - Pri umivanju voda teče 

RAG - Luč gori brez potrebe 

RAA - Kadar kam grem raje peš ali s kolesom kot z avtom 

RAT - Televizor ugasnem, če ga ne gledam 

RAS -  Če kam grem, prosim starše, da me peljejo 

DEJ - 
 

Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne spremembe?  
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4.5.5 Hipoteza 5: Stopnja ozaveščenosti in stopnja odgovornega ravnanja ob podnebnih 
                             spremembah pri učencih sta povezani z ozaveščenostjo in znanjem  
                             učiteljev. 
 

ZNANJE 

 

Tabela 4.5.5.1 Odgovori na vprašanje "Ali veš, da se dogajajo podnebne spremembe?" 

                         glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

Ali veš, da se 

dogajajo  

podnebne 

spremembe? 

ne f 189 7 196 

% 33,8 % 8 % 30,3 % 

da f 370 80 450 

% 66,2 % 92 % 69,7 % 

skupaj f 559 87 646 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,191; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo. saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.2 Odgovori na vprašanje "Kaj so toplogredni plini?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

Kaj so 

toplogredni 

plini? 

a f 86 4 90 

% 15,4 % 4,6 % 13,9 % 

b f 262 64 326 

% 46,9 % 73,6 % 50,5 % 

c f 55 2 57 

% 9,8 % 2,3 % 8,8 % 

d f 54 6 60 

% 9,7 % 6,9 % 9,3 % 

ne vem f 102 11 113 

% 18,2 % 12,6 % 17,5 % 

skupaj f 559 87 646 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,192; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 

 

Tabela 4.5.5.3 Odgovori na vprašanje "Ali veš, kaj je ozonska luknja?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

Ali veš, kaj je 

ozonska luknja? 

ne f 305 10 315 

% 54,6 % 11,5 % 48,8 % 

da f 254 77 331 

% 45,4 % 88,5 % 51,2 % 

skupaj f 559 87 646 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,294; P = 0,000 
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Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 

 

Tabela 4.5.5.4 Odgovori na vprašanje "Kako vpliva povečana hitrost avtomobila na 

                         onesnaževanje okolja?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

Kako vpliva povečana 

hitrost avtomobila na 

onesnaževanje okolja? 

poveča f 423 64 487 

% 75,7 % 73,6 % 75,4 % 

enako f 91 16 107 

% 16,3 % 18,4 % 16,6 % 

zmanjša f 32 3 35 

% 5,7 % 3,4 % 5,4 % 

ne vem f 13 4 17 

% 2,3 % 4,6 % 2,6 % 

skupaj f 559 87 646 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,062; P = 0,486 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H5 med učenci  in učitelji ne obstaja statistično pomembna 

povezanost v strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.5 Odgovori na vprašanje "Kaj se dogaja zaradi močnega taljenja ledu?" 

                         glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

Kaj se dogaja 

zaradi močnega 

taljenje ledu? 

a f 35 5 40 

% 6,3% 5,7% 6,2% 

b f 432 73 505 

% 77,3% 83,9% 78,2% 

c f 80 6 86 

% 14,3% 6,9% 13,3% 

ne vem f 12 3 15 

% 2,1% 3,4% 2,3% 

skupaj f 559 87 646 

% 100% 100% 100% 

V = 0,080; P = 0,249 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H5 med učenci  in učitelji ne obstaja statistično pomembna 

povezanost v strukturi odgovorov. 

 

Tabela 4.5.5.6 Odgovori na vprašanje "Ali poznaš kakšen dokument, ki obravnava  

                         varovanje okolja?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

Ali poznaš kakšen 

dokument, ki 

obravnava 

varovanje okolja? 

ne f 495 37 532 

% 88,6% 42,5% 82,4% 

da f 64 50 114 

% 11,4% 57,5% 17,6% 

skupaj f 559 87 646 

% 100% 100% 100% 

V = 0,412; P = 0,000 
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Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 

 

OZAVEŠČENOST 

 

Tabela 4.5.5.7 Odgovori na vprašanje "Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji?" 

                         glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

Ali se podnebje 

spreminja tudi 

v Sloveniji? 

da f 521 85 606 

% 94,7 % 100 % 95,4 % 

ne f 29 0 29 

% 5,3 % 0 % 4,6 % 

skupaj f 550 85 635 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,086; P = 0,030 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.8 Odgovori na vprašanje "Katere spremembe so očitne?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

 

 

Katere spremembe 

so očitne? 

eno f 94 2 96 

% 17,1% 2,3% 15,1% 

dve f 130 10 140 

% 23,6% 11,6% 22,0% 

tri f 176 22 198 

% 32,0% 25,6% 31,1% 

štiri f 79 26 105 

% 14,4% 30,2% 16,5% 

pet f 42 7 49 

% 7,6% 8,1% 7,7% 

šest f 29 19 48 

% 5,3% 22,1% 7,5% 

skupaj f 550 86 636 

% 100% 100% 100% 

V= 0,296; P = 0,000 

Hipotezo  H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.9 Odgovori na vprašanje "Kateri dejavnik najbolj povzroča podnebne 

                         spremembe?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

Kateri dejavnik 

najbolj povzroča 

podnebne 

spremembe? 

odpadki 

tovarn 

f 241 22 263 

% 44,5 % 25,6 % 41,9 % 

komunalni 

odpadki 

f 58 13 71 

% 10,7 % 15,1 % 11,3 % 

fosilna 

goriva 

f 164 39 203 

% 30,3 % 45,3 % 32,4 % 

pesticidi f 39 9 48 

% 7,2 % 10,5 % 7,7 % 

izsekavanje 

gozdov 

f 39 3 42 

% 7,2 % 3,5 % 6,7 % 

skupaj f 541 86 627 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,157; P = 0,004 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.10 Odgovori na vprašanje "Ali veš za taljenje ledenikov v zadnjem času?" 

                           glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

Ali veš za taljenje 

ledenikov v  

zadnjem času? 

ne f 109 3 112 

% 19,8 % 3,4 % 17,6 % 

da f 441 84 525 

% 80,2 % 96,6 % 82,4 % 

skupaj f 550 87 637 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,148; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 

 

Tabela 4.5.5.11 Odgovori na vprašanje "Kakšno bo življenje na našem planetu zaradi 

                           vremenskih sprememb?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

Kakšno bo življenje 

na našem planetu 

zaradi vremenskih 

sprememb? 

slabše f 479 84 563 

% 86,8 % 97,7 % 88,2 % 

enako f 49 1 50 

% 8,9 % 1,2 % 7,8 % 

boljše f 24 1 25 

% 4,3 % 1,2 % 3,9 % 

skupaj f 552 86 638 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,116; P = 0,014 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.12 Odgovori na vprašanje "Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo?" 

                           glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj se bo po  

tvojem mnenju 

najbolj 

spremenilo? 

eno f 73 7 80 

% 13,3 % 8 % 12,6 % 

dve f 57 10 67 

% 10,4 % 11,5 % 10,6 % 

tri f 100 22 122 

% 18,3 % 25,3 % 19,2 % 

štiri f 130 13 143 

% 23,8 % 14,9 % 22,6 % 

pet f 74 11 85 

% 13,5 % 12,6 % 13,4 % 

šest f 40 9 49 

% 7,3 % 10,3 % 7,7 % 

sedem f 34 3 37 

% 6,2 % 3,4 % 5,8 % 

osem f 39 12 51 

% 7,1 % 13,8 % 8 % 

skupaj f 547 87 634 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,139; P = 0,090 

V nasprotju z zastavljeno hipotezo H5 med učenci  in učitelji ne obstaja statistično pomembna 

povezanost v strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.13 Odgovori na vprašanje "Ali se doma pogovarjate o vremenskih 

                           spremembah?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

Ali se doma 

pogovarjate o 

vremenskih 

spremembah? 

nikoli f 121 40 161 

% 21,9 % 46,0 % 25,2 % 

redko f 157 37 194 

% 28,4 % 42,5 % 30,3 % 

včasih f 225 8 233 

% 40,7 % 9,2 % 36,4 % 

pogosto f 50 2 52 

% 9 % 2,3 % 8,1 % 

skupaj f 553 87 640 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,271; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.14 Odgovori na vprašanje "Ali se v šoli pogovarjate o vremenskih 

                           spremembah?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

Ali se v šoli 

pogovarjate o 

vremenskih 

spremembah? 

nikoli f 52 27 79 

% 9,5 % 31 % 12,4 % 

redko f 122 47 169 

% 22,3 % 54 % 26,6 % 

včasih f 255 11 266 

% 46,5 % 12,6 % 41,9 % 

pogosto f 119 2 121 

% 21,7 % 2,3 % 19,1 % 

skupaj f 548 87 635 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,380; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov.  Zanimivo je dejstvo, da se tukaj pojavlja statistično pomembna razlika 

med učitelji in učenci, saj učencem predavajo isti učitelji, ki so sodelovali tudi v anketi.  To 

razlagamo tako, da učenci verjetno večkrat povezujejo razlago učiteljev kot razlago o 

podnebnih spremembah. 
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Tabela 4.5.5.15 Odgovori na vprašanje "Kolikokrat na TV gledaš oddaje o vremenskih 

spremembah?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

Kolikokrat na TV 

gledaš oddaje o 

vremenskih 

spremembah? 

nikoli f 45 48 93 

% 8,2 % 55,2 % 14,7 % 

včasih f 308 36 344 

% 56,3 % 41,4 % 54,3 % 

pogosto f 194 3 197 

% 35,5 % 3,4 % 31,1 % 

skupaj f 547 87 634 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,471; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 

 

Tabela 4.5.5.16 Odgovori na vprašanje "Kaj lahko ukreneš ti, da se vremenske spremembe 

                           ne bodo stopnjevale tako hitro ?"  glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

Kaj lahko ukreneš ti, 

da se vremenske 

spremembe ne bodo 

stopnjevale tako hitro? 

nič ne 

moremo 

f 104 1 105 

% 19,3 % 1,2 % 16,8 % 

čisto 

malo 

f 245 30 275 

% 45,5 % 34,9 % 44,1 % 

lahko 

precej 

f 189 55 244 

% 35,1 % 64,0 % 39,1 % 

skupaj f 538 86 624 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,227; P = 0,000 
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Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 

 

Tabela 4.5.5.17 Odgovori na vprašanje "Katero tvoje delovanje največ vpliva na vremenske  

                           spremembe?" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

 

 

Katero tvoje 

delovanje največ 

vpliva na 

vremenske 

spremembe? 

eno f 140 18 158 

% 26,7 % 20,9 % 25,9 % 

dve f 121 18 139 

% 23,1 % 20,9 % 22,8 % 

tri f 123 24 147 

% 23,5 % 27,9 % 24,1 % 

štiri f 87 11 98 

% 16,6 % 12,8 % 16,1 % 

pet f 32 7 39 

% 6,1 % 8,1 % 6,4 % 

šest f 12 1 13 

% 2,3 % 1,2 % 2,1 % 

sedem f 9 7 16 

% 1,7 % 8,1 % 2,6 % 

skupaj f 524 86 610 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,156; P = 0,021 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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ODGOVORNO RAVNANJE 

 

Tabela 4.5.5.18 Odgovori na trditev "Pri  umivanju voda teče"  

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

Pri umivanju 

voda teče 

vedno f 44 44 88 

% 8 % 51,2 % 13,8 % 

pogosto f 44 29 73 

% 8 % 33,7 % 11,5 % 

redko f 135 9 144 

% 24,5 % 10,5 % 22,6 % 

nikoli f 328 4 332 

% 59,5 % 4,7 % 52,1 % 

skupaj f 551 86 637 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,550; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. Veliko bolj  ogovorno ravnajo učenci kot učitelji, kar razlagamo z 

ukoreninjeno navado iz mladosti pri učiteljih in ozaveščenostjo mladih v današnjih dneh. 
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Tabela 4.5.5.19 Odgovori na trditev "Luč gori brez potrebe" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

Luč gori 

brez potrebe 

vedno f 20 31 51 

% 3,6 % 36 % 8 % 

pogosto f 74 43 117 

% 13,4 % 50 % 18,4 % 

redko f 223 11 234 

% 40,5 % 12,8 % 36,7 % 

nikoli f 234 1 235 

% 42,5 % 1,2 % 36,9 % 

skupaj f 551 86 637 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,563; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. Veliko bolj  ogovorno ravnajo učenci kot učitelji, kar razlagamo z 

ukoreninjeno navado iz mladosti pri učiteljih in ozaveščenostjo mladih v današnjih dneh. 
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Tabela 4.5.5.20 Odgovori na trditev "Kadar kam grem, grem raje peš ali s kolesom,  

                            kot z avtom" glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

Kadar kam grem, 

grem raje peš ali 

s kolesom, kot  

z avtom 

nikoli f 63 11 74 

% 11,5 % 12,8 % 11,6 % 

redko f 199 48 247 

% 36,2 % 55,8 % 38,8 % 

pogosto f 213 23 236 

% 38,7 % 26,7 % 37,1 % 

vedno f 75 4 79 

% 13,6 % 4,7 % 12,4 % 

skupaj f 550 86 636 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,155; P = 0,002 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. Veliko bolj  odgovorno ravnajo učenci kot učitelji. Procent je veliko 

manjši kot pri prejšnjih vprašanjih, ker verjetno tukaj ni vse odvisno zgolj od ozaveščenosti 

učencev, ampak tudi od staršev, ki otroke raje prevažajo z avtomobili, kot da bi jih po 

nevarnih cestah pustili kolesariti do šole in stavb, kjer imajo interesne in športne dejavnosti. 
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Tabela 4.5.5.21 Odgovori na trditev "Televizor ugasnem, če ga ne gledam" glede na status 

 

 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

Televizor ugasnem, 

če ga ne gledam 

nikoli f 46 2 48 

% 8,4 % 2,4 % 7,6 % 

redko f 102 4 106 

% 18,7 % 4,7 % 16,8 % 

pogosto f 141 19 160 

% 25,8 % 22,4 % 25,4 % 

vedno f 257 60 317 

% 47,1 % 70,6 % 50,2 % 

skupaj f 546 85 631 

% 100 % 100 % 100 % 

V =0,181; P = 0,000 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 
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Tabela 4.5.5.22 Odgovori na vprašanje »Če kam grem, prosim starše, da me peljejo« oz. »se 

peljem z avtom« glede na status 

   status 

 odgovor  učenec učitelj skupaj 

 

 

 

 

Če kam grem prosim 

starše, da me peljejo, 

oz. se peljem z avtom. 

nikoli f 95 27 122 

% 17,3 % 32,1 % 19,2 % 

redko f 160 17 177 

% 29,1 % 20,2 % 27,9 % 

pogosto f 246 33 279 

% 44,7 % 39,3 % 44  % 

vedno f 49 7 56 

% 8,9 % 8,3 % 8,8 % 

skupaj f 550 84 634 

% 100 % 100 % 100 % 

V = 0,131; P = 0,012 

Hipotezo H5 potrdimo, saj med učenci in učitelji obstaja statistično pomembna povezanost v 

strukturi odgovorov. 

 

 

 

 

Hipotezo H5 smo v glavnem potrdili. Hipoteze H5 nismo potrdili pri vprašanjih "Kako 

vpliva povečana hitrost avtomobila na onesnaževanje okolja? ", "Kaj se dogaja zaradi 

močnega taljenja ledu? ", "Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo? ", "Ali se v 

šoli pogovarjate o vremenskih spremembah? " ter pri večini vprašanj o odgovornem 

ravnanju. 
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5 ZAKLJUČEK IN SKLEPI 
 

V  raziskavi smo proučevali ozaveščenost osnovnošolskih učencev in učiteljev o klimatskih 

spremembah. Raziskave smo se lotili zaradi spoznanja, da se podnebje spreminja zaradi 

današnjega načina življenja, ljudje pa so o tem premalo ozaveščeni. O klimatskih 

spremembah se veliko govori, smo pa še daleč od resničnega reševanja problemov. Zavedamo 

se, da je potrebno o teh stvareh ozavestiti prebivalce našega planeta, saj bo le ozaveščen 

človek z vso odgovornostjo začel reševati probleme tam, kjer je to potrebno.  Pred nami  sta 

torej dve stvari; blaženje velikosti podnebnih sprememb in pa nujno naše prilagajanje 

sedanjemu stanju. Že raziskave Kajfež Bogataj v letu 2008 so pokazale, da je zavest o 

podnebnih spremembah v Sloveniji razmeroma nizka. Zato smo se odločili preveriti, kako je z 

ozaveščenostjo v osnovnih šolah. Vemo, da podnebne spremembe predstavljajo velik del 

novic, ki so jim učenci še kako izpostavljeni. Iz novic lahko izvedo, da se vremenske 

spremembe dogajajo sedaj in da so resnične, zaradi povečanja CO2 in drugih toplogrednih 

plinov kot posledica človeške aktivnosti pa jih občutimo vse bolj pogosto.  V šolah pa 

premalo govorimo o tem, kot bi hoteli učencem prihraniti skrbi, namesto da bi jih ozaveščali.  

 

V začetni fazi smo pregledali učne načrte za devetletno osnovno šolo in jih preverjali s 

prenovljenimi učnimi načrti, ki bodo stopili v veljavo v šolskem letu 2011/2012. Žal je 

raziskava pokazala, da učenci pri naravoslovnih predmetih malo slišijo o poglavjih, ki 

obravnavajo okoljsko vzgojo. Posebnih poglavij, kjer bi učenci poslušali ali se pogovarjali o 

vremenskih spremembah, pa sploh ni. Tako je odvisno od učitelja samega, kaj bo učencem 

povedal o vremenskih spremembah. Mnogi učitelji se odločajo za sodelovanje v projektih, ki 

obravnavajo okolje in preko njih ozaveščajo mlade o vremenskih spremembah.  Vendar tako 

delo z mladini ni sistematično zasnovano in ne zajame   celotne  generacije.   Projektnega dela 

praviloma učitelji ne  uporabijo pri rednem pouku, temveč pri posameznih dejavnostih ali 

zgolj z zainteresirano skupino učencev oz. z  nadarjenimi učenci. Izredno pomembno pa bi 

bilo, da zavest o ogroženosti in o varovanju narave vcepljamo  že od prvih razredov v celotni 

vertikali v osnovni šoli.   Pravilni pristop za reševanje problematike podnebnih sprememb je 

namreč, da  vzgojimo mlade že v zgodnjih letih tako, da kakovosti svojega življenja in 

življenja planeta ne bodo ogrožali.  

  

V drugi fazi smo pregledali tuje izkušnje in več raziskav  po svetu. Posebej nas je pritegnila 

raziskava, ki  so jo izvedli v Kanadi z učenci, starimi 13 in 14 let. Raziskava temelji na študiji, 
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v kateri so 190 učencev spraševali o njihovem mnenju o podnebnih spremembah. Raziskava 

je pokazala, da so učenci premalo ozaveščeni o podnebnih spremembah, da jih ne čutijo  in so 

prepričani, da bo problem prišel na površje šele v daljni prihodnosti. Ravno zaradi takega 

stanja  je potrebno z osveščanjem o tem začeti že v najzgodnejšem obdobju. Raziskovalci so 

tudi ponudili socialno-konstruktivistični pristop k ozaveščanju mladih o vremenskih 

spremembah. 

Glavnina dela je zajemala  raziskavo  v Sloveniji,  in sicer na štirih osnovnih šolah. V 

obravnavo smo zajeli 559 učencev iz 4 slovenskih regij. Učenci so v letu 2008/09 obiskovali 

3., 6. in 9. razred osnovne šole. Prav tako je vzorec zajel 87 učiteljev teh šol. Ob pregledu 

strukture celotnega vzorca anketiranih učencev, nas je presenetil velik skupni odstotek 

odličnih (37,4%) in prav dobrih (30,5%) učencev v 6. in 9. razredu. Učenci 3. razredov so bili 

ocenjeni opisno. Vzrok izjemnemu učnemu uspehu je pripisati novemu devetletnemu 

programu osnovne šole oz.  spremembi, da so številčno ocenjeni tudi vzgojni in izbirni 

predmeti, kjer učenci praviloma dosegajo boljše ocene. 

Naš namen je bil z evalvacijsko študijo ugotoviti dvoje: prvič, morebitne razlike  v  stopnji 

ozaveščenosti učencev in učiteljev v osnovni šoli o klimatskih spremembah in drugič, stopnjo 

odgovornega ravnanja za odpravo vzrokov za klimatske spremembe. Iz dobljenih rezultatov 

smo želeli ugotoviti povezavo obojega, torej povezavo med ozaveščenostjo o klimatskih 

spremembah ter odgovornim ravnanjem do okolja.  Prav tako smo želeli preveriti trditev 

Jägerove (1999), ki meni, "da so učinki znanja o okolju na zavest o obnašanju nepomembni".  

Z anketo smo ugotavljali  in primerjali znanje o podnebnih spremembah, ozaveščenost in 

odgovorno ravnanje do okolja tako pri učencih kot tudi  učiteljih. Iz dobljenih rezultatov smo 

želeli ugotoviti tudi povezavo med znanjem in ozaveščenostjo ter odgovornim ravnanjem do 

okolja. S tem smo želeli ugotoviti, ali bi sprememba v učnem načrtu, kjer bi dali več poudarka 

varovanju okolja in ozaveščanju učencev o vremenskih spremembah, prinašala pozitivne 

rezultate.  Želeli smo tudi ugotoviti, kakšna je stopnja odgovornega ravnanja pri anketirancih, 

ter  ugotoviti, ali sta ozaveščenost in odgovorno ravnanje povezani.  

Anketni vprašalnik smo zastavili tako, da so se  v njem prepletala vprašanja, na osnovi katerih 

smo lahko kasneje vrednotili,  tako za učence kot za učitelje,  njihovo znanje, ozaveščenost in 

odgovorno delovanje. Rezultati naše raziskave kažejo, da je med učenci statistično pomembna 

razlika na področju znanja, saj je  diskriminativna analiza  pokazala statistično pomembno 

razlike v znanju prav pri vseh vprašanjih. Pri učiteljih te razlike ni. 

Prav tako rezultati dela kažejo, da med učenci obstaja statistično pomembna razlika na  

področju ozaveščenosti. Statistično pomembnih razlik nismo zasledili zgolj pri odgovorih na 
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vprašanja: Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji? Kateri dejavnik najbolj povzroča 

podnebne spremembe? Se doma pogovarjate o vremenskih spremembah? Katero tvoje 

delovanje največ vpliva na vremenske spremembe? Pri učiteljih te razlike ni. 

Med učenci 3., 6. in 9. razredov ne obstaja statistično pomembna razlika  na področju 

odgovornega ravnanja. Statistično pomembna razlika obstaja zgolj pri odgovorih na 

vprašanja: Kateri dejavniki najbolj povzročajo podnebne spremembe? Ali veš za taljenje 

ledenikov v zadnjem času? Ali se v šoli pogovarjate o vremenskih spremembah?  Kaj lahko 

ukreneš, da se vremenske spremembe ne bodo stopnjevale?  Ker  navkljub pomanjkljivemu 

znanju vseeno učenci ravnajo relativno odgovorno, smo s tem dejansko potrdili trditev 

Jägerove, ki meni, »da so učinki znanja o okolju na zavest o obnašanju nepomembni«. 

V delu smo preverjali pet hipotez, ki smo si jih zastavili na podlagi študija strokovne literature 

in svojih razmišljanj. 

Prvo hipotezo, med učenci različnih regij ni pomembnih razlik v znanju o ozaveščenosti o 

podnebnih spremembah, smo z raziskavo v glavnem zavrnili. Izkazalo se je, da  v nasprotju z 

zastavljeno hipotezo pri učencih  pri večini  vprašanj obstaja statistično pomembna razlika v 

strukturi odgovorov med regijami. Nobena regija statistično (v celoti) ne izstopa v znanju. 

Glede na vsebino vprašanja so tudi odgovori učencev glede na regijo statistično značilno 

različni.  Učenci ljubljanske in prekmurske regije se najbolj zavedajo podnebnih sprememb, 

najmanj pa se zavedajo sprememb v primorski regiji.  O toplogrednih plinih so največ vedeli 

učenci Prekmurske regije, o ozonski luknji pa največ učenci gorenjske regije.  Verjetna 

razlaga za opažene razlike je, da te niso odvisne od šolskega sistema, ampak od slučajnih 

spremenljivk. Predvidevamo, da so učenci, katerih učitelji o vremenskih spremembah vedo 

več in o njih v šoli tudi razpravljajo, bolje ozaveščeni kot ostali učenci. Tudi vpliv vzgoje 

doma se verjetno pozna pri določenih odgovorih učencev. Tudi starši, ki so ozaveščeni o 

vremenskih spremembah s svojim ravnanjem in zgledom vplivajo na otroke. Rezultati kaže na 

to, da bi uvedba tematike o vremenskih spremembah v šolski sistem, bistveno vplivala na 

ozaveščenost osnovnošolskih otrok o podnebnih spremembah. 

  

Drugo hipotezo, da med učitelji različnih regij ni pomembnih razlik v  znanju in 

ozaveščenosti o podnebnih spremembah, smo z raziskavo delno potrdili. Izkazalo se je, da pri 

večini vprašanj ne obstaja statistično pomembna razlika. Statistično pomembna razlika se je 

pojavila zgolj pri dveh vprašanjih, in sicer tam, kjer so učitelji morali našteti očitne 

vremenske spremembe  in pri vprašanju, kaj se bo po vašem mnenju najbolj spremenilo. Pri 

vprašanju, katere spremembe so očitne, so pokazali največjo ozaveščenost učitelji primorske 
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regije, najmanjšo pa učitelji gorenjske regije. Pri vprašanju, kaj se bo najbolj spremenilo, pa 

so največjo ozaveščenost pokazali učitelji Ljubljanske regije, najmanjšo pa učitelji Primorske 

regije. Razlika izhaja verjetno zaradi dejstva, da smo anketirali vse učitelje, ne glede na 

njihovo predmetno področje. Verjetno se določeni  učitelji družboslovja ne ukvarjajo toliko z 

vprašanjem vremenskih sprememb in zato o tem niso povsem ozaveščeni. To se je pokazalo 

predvsem pri tistih vprašanjih, ki so od anketirancev zahtevala več pravilnih odgovorov. Znali 

so našteti nekaj pravilnih odgovorov, ne pa vseh. 

 

Tretjo hipotezo, da so med učenci pomembne razlike glede ozaveščenosti o podnebnih 

spremembah med 3., 6. in 9. Razredom, smo delno potrdili. Analiza podatkov je pokazala, da 

pri večini vprašanj obstaja pomembna statistična razlika glede ozaveščenosti o podnebnih 

spremembah pri učencih različnih razredov. Te razlike ni pri vprašanjih, ali so podnebne 

spremembe tudi v Sloveniji, katere spremembe so očitne, kakšno bo življenje na našem 

planetu zaradi podnebnih sprememb,  kaj se bo najbolj spremenilo in ali se doma pogovarjate 

o podnebnih spremembah, kolikokrat na teden gledaš TV oddaje o vremenskih spremembah 

ter katero tvoje delovanje največ vpliva na vremenske spremembe. To so vprašanja, na katera 

bi pravilne odgovore pričakovali od učencev ne glede na njihovo starost, saj o vremenskih 

spremembah lahko slišijo in berejo iz medijev. Odgovori bi bili verjetno drugačni, če bi o 

vremenskih spremembah sistematično učili tudi v šoli, verjetno bi v tem primeru bila hipoteza 

v celoti potrjena. 

 

Četrto hipotezo pri učencih in učiteljih, da sta ozaveščenost o podnebnih spremembah in 

odgovorno ravnanje do okolja povezani z znanjem o vremenskih spremembah, smo  z 

raziskavo delno potrdili. Izkazalo se je, da je ta povezanost med ozaveščenostjo, odgovornim 

ravnanjem in znanjem razvidna zgolj pri nekaterih vprašanjih. Tukaj lahko potrdimo trditev 

Jägerove (1999), ki meni, da so učinki znanja o okolju na zavest o obnašanju nepomembni. Iz 

raziskave je razvidno, da se učenci kljub pomanjkljivemu znanju o podnebnih spremembah 

dokaj odgovorno obnašajo do svojega okolja. 

 

Peto hipotezo, stopnja ozaveščenosti in stopnja odgovornega ravnanja o podnebnih sprememb  

pri učencih sta povezani z ozaveščenostjo in znanjem učiteljev, smo z znanstveno raziskavo 

delno potrdili. Nepovezanost se kaže zgolj pri vprašanjih, kako vpliva povečana hitrost 

avtomobila na onesnaževanje okolja, kaj se dogaja zaradi močnega taljenje ledu in kaj se bo 

po njihovem mnenju najbolj spremenilo. Predvidevamo, da je pri teh vprašanjih statistično 
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pomembna razlika v odgovorih nastala zaradi vsebine vprašanj, s katerimi učenci v tretjih 

razredih še niso seznanjeni. Analiza raziskave pa je pokazala pri večini vprašanj statistično 

povezanost med stopnjo ozaveščenosti in odgovornega ravnanja učencev in ozaveščenostjo in 

znanjem učitelja. 

 

Izvedeno raziskavo lahko na koncu strnemo v nekaj zaključkov. 

 

1) Zavedati se moramo, da so podnebne spremembe postale sestavni dela našega 

življenja.  Meritve in izračuni povprečne temperature zemeljskega površja kažejo, da se 

ozračje segreva. Tudi pri nas v  Sloveniji  meritve kažejo podobne spremembe. Tudi pri nas  

povprečna temperatura narašča. Najbolj nazorno nam spreminjanje podnebja dokazuje krčenje 

ledenikov, najbolj boleče pa nas na to opozarjajo vremenske ujme. Strokovnjaki nas že vrsto 

let opozarjajo, da bomo morali v zvezi z vremenskimi spremembami narediti odločilne 

korake, saj je podnebje že od nekdaj odločilno vplivalo na razširjenost prebivalstva in njihov 

življenjski slog.  Ljudje so v različnih podnebnih pasovih prilagodili  način gradnje, 

poljedelstvo in izbor  domačih živalih. Prav tako je podnebje vplivalo na njihovo 

prehranjevanje in zdravje. V novejšem času vpliva tudi na proizvodnjo in porabo energije, 

promet in industrijo. Prav zaradi slednjega  in ob hitrem tehnološkem razvoju se je zdelo, da 

smo si naravo podredili. Natančna merjenja in raziskave pa so znanstvenikom dale  trdne 

dokaze, da ljudje s svojim delovanjem spreminjamo kemično sestavo ozračja. Toplogredni 

plini so v našem ozračju  saj zagotavljajo primerne toplotne razmere na Zemlji, v kolikor pa 

jih je preveč, močno vplivajo na kemično sestavo zraka in s tem tudi na podnebje. Podnebje in 

s tem tudi  vreme nam vedno znova dokazujeta, da sodobna družba z moderno tehnologijo še 

zdaleč ni tako neranljiva, kot si radi predstavljamo in kot bi si želeli.  

Znanstveniki opozarjajo, da bo poleg ukrepov za omejevanje emisij, nujno potrebna tudi 

prava strategija, prav tako pa tudi podrobnejši načrti za prilagajanje na spremembe. V mnogih 

državah, tudi v Sloveniji so s prvimi projekti začeli pred nekaj leti. V Sloveniji je bila  

izdelana ocena ranljivosti slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe. Ni naključje, da 

so prizadevanja najprej stekla na področju kmetijstva, saj je povezava med vremenom in 

kmetijstvom splošno znana, agrometeorologija pa že dolgo priznana interdisciplinarna veda. 

V letu 2005 smo v Sloveniji prizadevanja na področju izdelave interdisciplinarnih strokovnih 

podlag za prilagajanje okrepili, saj želimo ohraniti vodilno vlogo pri spremljanju in pripravi 

strokovnih podlag za ukrepanje v povezavi s podnebnimi spremembami; z letom 2006 je 
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prilagajanje podnebnim spremembam samostojen projekt. Pri teh prizadevanjih tesno 

sodelujemo z Evropsko okoljsko agencijo in s Svetovno meteorološko organizacijo.  

Zavedati se moramo, da moramo prizadevanja za zmanjšanje emisij nujno podkrepiti tudi z 

napori na prilagajanje na še vidne in občutne podnebne spremembe. 

 

 

 

2) Ni pa dovolj, da se strateških načrtov loteva zgolj mednarodna skupnost ali nacionalne 

agencije. Pomembno je, da se ta prizadevanja prenesejo tudi na področje izobraževanja 

mladih, torej v šole. S pregledom učnih načrtov smo ugotovili, da so teme okoljske vzgoje s 

tem pa tudi podnebnih sprememb  v naših načrtih zanemarljive. Učenci se v teku svojega 

osnovnošolskega izobraževanja sistematično premalo oz. skoraj nič ne seznanjajo s 

problematiko podnebnih sprememb. Vse je prepuščeno učitelju samemu pri določenih 

okoljskih projektih. Celotna populacija učencev pa ostaja brez primernega izobraževanja in 

ozaveščanja. Tukaj se dela precejšnja škoda,  saj ima šola  na voljo številne metode, s katerimi 

bi lahko ozaveščala mlade generacije. Če samo pogledamo projekte, ki so bili ponujeni 

učiteljem v okviru okoljske vzgoje, vidimo, da učenci radi sodelujejo v takih projektih. 

Predvsem v tistih, kjer je na voljo raziskovanje, izdelava plakatov, merjenja karbonske sledi 

in ostalih dejavnostih. Še največ na področju spoznavanja okolja naredijo v ekošolah. V 

programu ekošola učence in učitelje navajajo na povezovanje vsebine z vsakdanjim 

življenjem, kar je temelj šole prihodnosti. Ekološka ozaveščenost se iz šole prenaša na 

okolico, z otroki na starše ter na lokalno skupnost, ki jo poskušajo šole od vsega začetka 

pritegniti k sodelovanju. Med glavna načela ekošole spadajo interdisciplinarnost, celostni 

oziroma sistemski pristop in upoštevanje kompleksnosti okoljskih problemov, dejavnosti, 

usmerjene v prihodnost, v iskanje in utemeljevanje alternativnih zamisli, vpeljevanje v 

aktivno sodelovanje v demokratičnih procesih odločanja o okoljskih zadevah, povezovanje 

spoznavnih, čustvenih, etičnih estetskih vidikov. Žal pa je dejansko stanje takšno, da je težišče 

ekošol še vedno v organizaciji dejavnosti, ki bistveno ne spreminjajo odnosa in   obnašanja 

(čistilne akcije, cvetlične gredice), ter so vodene od zgoraj navzdol in zato ne spodbujajo 

učencev k drugačnemu ravnanju. Kljub številčnosti ekošol v Sloveniji to ne moremo imeti 

tudi za sistemsko rešitev ozaveščanja učencev s podnebnimi spremembami. 

Potrebno bi bilo več dela z mladimi, vendar bi se tudi učitelji morali seznaniti z metodami  in 

sodobnimi  didaktičnimi strategijami, ki učencem omogočajo, da pridobljeno znanje pri 

pouku razširjajo,  ga poglabljajo in do nekih spoznanj pridejo samostojno. Učne cilje, vsebine  
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in metode bi morali prilagajati sposobnostim in zanimanjem učencev ter omogočiti, da so 

učenci tem bolj čutno, miselno, senzorno in fizično aktivni. Vse to pa bi morali v šolah doseči 

ne zgolj pri pouku naravoslovja ali okoljske vzgoje, temveč z medpredmetnim povezovanjem 

na vseh ravneh in to vključiti v učne načrte. 

 

3) Če pogledamo v tujino, vidimo, da so se tam že veliko prej kot pri nas zavedali 

pomembnosti vključevanja okoljske vzgoje s podnebnimi spremembami  v šolske programe. 

Narejeno je bilo kar nekaj raziskav na to temo. Mi smo se osredotočili predvsem na raziskavo 

v vzhodni Kanadi med učenci, starimi 13 in 14 let.  Na osnovi raziskave so se opredelili, da je 

najboljši način, kako učence ozaveščati o vremenskih spremembah, socialno-

konstruktivistični pristop. Prišli so do zaključkov, da znanja ne moremo preprosto podati 

drugim ali ga od drugih sprejemati, ampak si ga mora vsakdo zgraditi z lastno miselno 

aktivnostjo ob spreminjajo obstoječih idej na svetu.  

Prav učitelj pa je tisti, ki z dejavnostmi, nalogami, vajami, eksperimenti  in prilagajanjem 

okolja, povzroča, da se učenec zave neustreznosti svojega pojmovanja določenih pojavov. S 

tem se odpre možnost za učenje, konflikt med tistim, kar učencev ve in neko novo 

informacijo, ki se ne vklaplja logično  v njegov miselni sistem. V raziskavi je bilo poudarjeno 

dejstvo, da je na posameznikov proces učenja vplivalo okolje in dogajanje v njem, odnosi 

med učenci, učenci in učitelji ter učenci in okoljem, v katerem so delovali. Učenci so med 

raziskavo samostojno izgradili svoje znanje z dejavnostmi, pri čemer so navezovali nove 

vsebine in spoznanja na že obstoječi pojmovni svet. Tako so rezultati vprašalnika pred 

raziskavo in po njej pokazali bistveno boljšo ozaveščenost učencev o vremenskih 

spremembah kot pred njo. 

 

4) Ker se tudi pri nas zavedamo, da je ozaveščanja o vremenskih spremembah v šolah 

premalo, smo se odločili preveriti tudi ozaveščenost o vremenskih spremembah pri naših 

osnovnošolcev in njihovih učiteljev v štirih regijah Slovenije.  Šola iz prekmurske regije je 

imela edina tudi status ekošole. Menili smo, da glede na dejstvo, da imajo vsi isti učni načrt, 

med učenci ne bo statistično pomembnih razlik v znanju. Hipotezo smo morali v glavnem 

zavrniti. Ravno pri znanju se je pokazalo, da se prav pri vseh vprašanjih, ki zadevajo znanje 

osnovnošolcev na temo podnebnih sprememb obstaja statistično pomembna razlika v strukturi 

odgovorov med regijami, vendar šola iz prekmurske regije glede na status ekošole v znanju ni 

izstopala. Predvidevamo, da ker v učnih načrtih ni posebnih tematskih poglavij o podnebnih 

spremembah, izhajajo te razlike iz učenčevih opazovanj narave v vsakdanjem življenju.  
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Drugačno sliko smo dobili pri ozaveščenosti, saj smo zgolj pri štirih vprašanjih hipotezo 

lahko potrdili, pri ostalih pa so po ozaveščenosti izstopali učenci ljubljanske regije. 

Predvidevamo da zato, ker so kljub temu da se v šolah ne pogovarjajo toliko o podnebnih 

spremembah, niti o tem ne poslušajo po TV, kljub vsemu najbolj izpostavljeni določenim 

akcijam širše skupnosti in razglasom v Ljubljani.  

Pri učiteljih med regijami ni bilo statistično pomembnih razlik v znanju, nekaj razlik je bilo 

zgolj pri ozaveščenosti in odgovornem ravnanju, kar je verjetno posledica v različnih pogledih 

posameznih učiteljev na okolje in naravo. 

5) V raziskavi se je pokazala razlika med učenci 3., 6. in 9. razredov.    Razlika se je pokazala 

predvsem v znanju učencev na treh različnih stopnjah in v strukturi njihovih odgovorov, kjer 

so morali opisati določene pojave.  Učenci tretjih razredov so za določene pojave vedeli, niso 

pa jih znali strokovno oz. pravilno definirati. To so naredili opisno s svojimi besedami, na 

primer  o ozonski luknji so napisali: da je to luknja, kjer nas sonce opeče, kjer gredo žarki 

skoz ipd. Ni pa se pokazala statistično pomembna razlika pri vprašanjih o ozaveščenosti in 

odgovornem ravnanju.  Trdimo lahko, da so učenci, ne glede na njihovo znanje na vseh 

stopnjah  enako ozaveščeni o podnebnih spremembah in enako odgovorno o ravnanju v stiku 

z okoljem. 

Razlika se je pokazala tudi pri vprašanju koliko se v šoli pogovarjajo o vremenskih 

spremembah. Učenci 6. razredov tu izstopajo. Predvidevamo, da učitelji v devetletki pri 

pouku naravoslovja večkrat omenjajo  tudi vremenske spremembe.   Prav tako predvidevamo, 

da  učenci v tretjih razredih pri predmetu okoljska vzgoja kar nekaj slišijo v šoli o podnebnih 

spremembah.  Najmanj se v šoli pogovarjajo devetošolci, predvidevamo da zaradi tega, ker 

pri pouku kemije, fizike in biologije hitijo z novo snovjo in si učitelji ne vzamejo časa za 

pogovor o podnebnih spremembah. 

 

6) Raziskava je pokazala, da ni nujno, da so znanje  o podnebnih spremembah in ozaveščenost 

ter odgovorno ravnanje med seboj povezani.  Torej s spremembo učnih načrtov, ki bi temeljila 

zgolj na usvajanju določenega znanja o okolju oz. podnebnih spremembah, ne bi dosegli 

želenega cilja. Menimo, da bo potrebno izboljšati stanje v ozaveščenosti in odgovornem 

ravnanju do okolja in bolj dosledno upoštevati načelo okoljske vzgoje, ki pravi, da je potrebno 

izhajati iz problemov domačega okolja. Menimo, da bi morali v učne načrte pri vseh 

predmetih dodati cilje, ki jih najdemo v predmetu okoljske vzgoje, ki so opisani kot 

poučevanje o okolju, iz okolja in za okolje in so uresničljivi skozi živ, aktiven, problemsko 
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zasnovan pouk. Le tako potencialno lahko razvijemo  tako imenovano akcijsko kompetenco in 

s tem tudi drugačno ravnanje in obnašanje. 

To potrjuje tudi ameriška raziskava (Ernst,  2004), s katero so  ugotovili, da okoljsko 

naravnano izobraževanje, ki je razpotegnjeno skozi celotni vzgojno-izobraževalni proces, 

izboljša kritično razmišljanje tudi na ostalih področjih. Ugotovili so, da je potrebno 

obravnavanje enostavnih situacij in umetnih problemov, ki jih sčasoma usmerimo v realne 

probleme, nujno vključiti v celoten kurikulum. Takšno dolgotrajno in razpotegnjeno 

ukvarjanje in vzgajanje kritičnega mišljenja daje veliko boljše rezultate kot pa kratkoročni 

poudarek samo v določeni učni enoti. 

 

7) Z opravljeno raziskavo smo dosegli zastavljene cilje. Upamo, da bodo izsledki le- te postali 

predmet razmisleka in bodo dobrodošli pri evalvacije osnovnošolskega programa. Potrebno 

bo razmisliti in dodelati načrte za večjo učinkovitost in izboljšanje tudi na področju 

ozaveščenosti in  trajnega odgovornejšega ravnanja do okolja. Za uresničitev tega  pa so njune 

podrobnejše raziskave, čeprav se že iz naše raziskave vidi, da so učenci premalo seznanjeni s 

posledicami podnebnih sprememb in  prilagajanjem nanje.  Učencem je potrebno ponuditi 

tako delo v šolah, kjer bo potrebno več lastnega opazovanja in razmišljanja, in ne samo učenja 

ponujenega znanja. Učencem je potrebno spodbuditi  raziskovalni navdih, to je vedoželjnost 

in ustvarjalnost hkrati. 

Torej je v prvi vrsti potrebno te vsebine vpeljati tudi v programe pedagoških fakultet. 

Istočasno s tem je potrebno  vpeljati več izobraževalnih seminarjev za učitelje. Oni so tisti, ki 

bi v šolah morali spodbujati učence k razmišljanju o varovanju okolja in s tem svoji 

prihodnosti. So edini, ki imajo dostop do vseh generacij in s tem priložnost doseči  boljše 

rezultate na področju zavedanja in odgovornejšega odnosa do okolja ter narediti res  potreben 

premik od znanja  k ravnanju. Tu morajo zavzeti pomembno mesto pozitivni zgledi, 

(ekološki) trendi in vzgoja vrednot.  

V koraku z vsem navedenim je nujna povezava tudi z Ministrstvom za šolstvo in šport, ki 

lahko s posebnimi akcijami o ozaveščenosti glede vremenskih sprememb močno spodbuja in 

nudi pomoč šolam in učiteljem. Te akcije lahko povežemo z delovanjem civilne družbe, 

različnih interesnih skupin (športna, kulturna društva, gasilci …). Sodelovanje je lahko v 

obliki enkratnih akcij, ki bi ozaveščale vse ljudi o pomembnosti zavedanja, kaj nam prinašajo 

podnebne spremembe in kako jih bomo ublažili in se nanje prilagodili. 

Velik vpliv na ozaveščanje pa bi lahko imeli tudi mediji. Predvsem otroški in mladinski 

programi na nacionalni in drugih televizijah. Primanjkuje oddaj, kjer bi se otroci in 
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mladostniki seznanjali s problemi okolja in  jih na aktiven način reševali. Imamo ogromne 

količine resničnostnih showov, ki predvsem odvračajo ljudi od realnosti, namesto da bi 

ponudili oddaje, kjer bi se seznanili z resničnimi problemi in v njih poskušali na inovativne 

načine najti odgovore. 

 

Pomembno pa je, da k okoljski  vzgoji pritegnemo  tudi  starše.  Ozavestiti jim je potrebno 

dejstvo, da bodo zgolj oni s svojim vzgledom in zgodnjim privzgajanjem pravilnih vrednot 

otroke pripravili na boljše življenje. Starši morajo z  otroki nameniti pozornost tistim 

dejavnostim, ki navajajo otroka na zavedanje in odgovoren odnos do okolja. Ne le z ločenim 

zbiranjem odpadkov, z varčevanjem energije ampak tudi z odpovedovanjem,  s prizadevanji 

za zdrav način življenja. Vse preveč se v družinah na to pozablja. V primanjkovanju časa 

puščajo otroke same ob računalnikih, kjer preživljajo svoj prosti čas  nekoristno, brez gibanja 

in kritičnega razmišljanja.  Otroka s tem navajajo na razvajenost in potrošništvo, kar pa je 

popolnoma v nasprotju z zdravim načinom življenja in prilagajanjem na podnebne 

spremembe.  Starši morajo otrokom osmisliti in približati življenje, ki je do okolja 

odgovornejše.  Zavedati se moramo, da bodo naši otroci  nekoč krojili usodo sveta in bodo 

prav oni pomembno vplivali na  odločitve o okolju.  

Potrebno je doseči tako zavest pri ljudeh, da s svojim ravnanjem ne bodo škodovali okolju in 

posredno s tem tudi svojemu obstoju. 

 

8) Z  raziskavo smo želeli slovensko javnost opozoriti na pereč problem ozaveščenosti 

učencev in učiteljev o podnebnih spremembah, saj podobne raziskave v Sloveniji še ni bilo. 

Kot smo predvidevali, je ozaveščenost nizka tako med učitelji in posledično tudi med učenci. 

Nujno bi bilo preučiti obstoječe učne načrte in vanje vključiti teme o vzrokih za podnebne 

spremembe in omilitvi posledic. Vse to pa na način, kjer bodo učenci preko lastnega 

opazovanja in razmišljanja prišli do pravilnih zaključkov in spoznanj.  

Priporočamo, da država preko projektov trajnostnega razvoja posveti več pozornosti 

projektom, s katerimi bi na šolah izvajali aktivnosti, s katerimi bi učence preko 

konstruktivistične metode poučevanja ozaveščali o okolju. Prav tako priporočamo fakultetam, 

ki  pripravljajo pedagoški kader, da v redni študij obvezno vključijo tudi predmet, ki bi 

obravnaval trajnostni razvoj in okoljsko vzgojo. Na šolah bi bilo nujno ob poučevanju in 

ozaveščanju otrok, narediti poseben program, s katerimi bi  ozaveščali tudi starše. Le tako 

bomo spremenili odnos do okolja in spoznali, da je planet, na katerem živimo, edinstven in 

edini in da ga moramo ohraniti zase in za bodoče generacije. 
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7 PRILOGE 
 

 

Priloga 7.1 Anketni vprašalnik – učenci 
 
 

                                                Anketni vprašalnik 
 
 

Pozdravljen/a! 
Zelo nas  zanima, koliko si seznanjen z vremenskimi spremembami in kaj o njih 
misliš. Pred teboj so vprašanja in naloge, za katere te prosim, da jih res rešiš tako, kot 
misliš in delaš. Odgovore obkroži, razen če naloga od tebe zahteva drugače. Kjer imaš 
prostor za proste odgovore, se potrudi napisati  vse, kar veš. 
 

Hvala za sodelovanje,                                                                   Suzana  Geršak 
 
 

1. Starost: _______ (napiši)    
 
2. Spol:      M           Ž   (obkroži)     
 
3. Splošni učni uspeh  
odličen       prav dober      dober      zadosten    nezadosten         opisno ocenjen 
 
4. Izobrazba staršev:   
Oče :           Mati: 
osnovna     osnovna 
srednja     srednja 
višja       višja  
visoka     visoka 
 
5. Imam starejšega brata ali sestro 
 
DA    NE 
 
6. Živim v: 
 

a. mestnem okolju 
b. primestnem okolju 
c. vaškem okolju 
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7. Ali veš, da se na našem planetu dogajajo velike podnebne spremembe? 
 

a. Ne. 
b. Da.  Napiši, katere: _____________________________ 

 
8. Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji?                  DA            NE 
 
9.  Katere spremembe so po tvoje najbolj očitne?  (Obkrožiš lahko več kot 

en odgovor) 
 

• Postaja vse topleje. 
• Manj je dni s snežno odejo. 
• Pogostejše so poplave. 
• Pogostejše so suše. 
• Rastline cvetijo prej. 
• Več je škodljivih žuželk in glodavcev. 

 
10.   Kateri dejavnik, po tvojem mnenju, najbolj povzroča podnebne 

spremembe na Zemlji? 
   

a. Odpadki tovarn in podjetij 
b. Velika količina komunalnih odpadkov 
c. Uporaba fosilnih goriv (premog, nafta). 
d. Uporaba pesticidov (škropiva) v kmetijstvu. 
e. Izsekavanje gozdov na račun kmetijstva 

 
11.   Toplogredni plini so (Obkroži   pravilni odgovor.) 
 

a. plini, ki tvorijo velik bel oblak, ki ga vidimo na nebu 
b. plini, ki prispevajo k ugodnim toplotnim razmeram na zemeljskem 

površju s tem, ko zadržujejo toploto v bližini zemeljskega površja 
c. plini,  ki ne vpijajo in ne sevajo toplotnih  žarkov. 
d. plini, ki ne zadržujejo toplote v bližini zemeljskega površja. 

 
12.   Ali  veš, kaj je ozonska luknja? 
 

a. Ne. 
b. Da. Opiši, kaj je.____________________________________________ 
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13.    Kako vpliva povečana hitrost pri vožnji z avtom na onesnaževanje 

okolja?  
 
a. Onesnaževanje okolja se poveča. 
b. Onesnaževanje okolja je enako. 
c. Onesnaževanje okolja se zmanjša. 

 
 
14.    Ali veš, da se ledeniki  v zadnjem času močno talijo? 
 
a. Ne. 
b. Da.   Zakaj? _________________________________________________ 
 
15.    Zaradi močnega taljenja ledu (Obkroži pravilne odgovore) 
 

a. ne bomo čutili nobenih sprememb. 
b. bo gladina morja močno narasla. 
c. se bo ozračje bolj ogrelo. 
 

16.    Zaradi vremenskih sprememb bo življenje na našem planetu  
  
a. slabše. 
b. enako. 
c. boljše. 

 
17.     Kaj se bo po tvojem mnenju najbolj spremenilo? (Obkrožiš lahko več 

odgovorov.) 
 

a. Manj bo hrane. 
b. Več bo požarov v naravi.  
c. Manj bo vode. 
d. Več bo naravnih nesreč. 
e. Morje bo zalilo obale. 
f. Ljudje se bodo preseljevali. 
g. Več bi raznih insektov in škodljivcev. 
h. Izumrle bodo številne rastlinske in živalske vrste. 
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18.    Poznaš kakšen dokument (sporazum), ki obravnava (določa) varovanje 

tvojega okolja ali celega planeta? 
 
a. Ne. 
b. Da. Napiši, katerega _______________________________________ 

 
 

19.    Ali se doma kdaj pogovarjate o podnebnih spremembah? 
 
     a) Pogosto.       b) Včasih.      c) Redko.       d) Nikoli. 
 
20.    Ali se v šoli  kdaj pogovarjate o podnebnih spremembah? 
 
     a) Pogosto.       b) Včasih.      c) Redko.       d) Nikoli. 
 
21.    Kolikokrat si na televiziji videl oddaje o podnebnih spremembah? 
     a) Pogosto.       b) Včasih.     c) Še nikoli. 
 
22.  Ali misliš, da lahko kaj ukreneš, da bi se podnebne spremembe ne 
stopnjevale? 
 
     a) Nič ne moremo.       b) Čisto malo.     c) Lahko precej prispevam. 

 
23.  Katero tvoje delovanje največ prispeva k podnebnim spremembam? 
(Obkrožiš lahko več odgovorov.) 

 
a. vožnja z avtom in letalom 
b. neizolirane hiše 
c. prevelika raba elektrike 
d. prevelika raba vode 
e. pitje vode iz plastenk 
f. kupovanje izdelkov, ki jih ne rabiš (oblek, čevljev, igrač, telefonov …) 
g. pretirano kupovanje hrane in pijače 

 
  24. Obkroži, kako ravnaš. 
 

•••• Pri umivanju zob pustim, da voda iz pipe ves čas teče. 
         Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 
•••• Pustim, da luč v prostoru gori, čeprav je nihče ne potrebuje. 

          Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
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•••• Kadar moram kam iti, grem raje s kolesom ali peš, kot da se peljem z 
avtom. 
          Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 

•••• Če televizorja nihče ne gleda, ga ugasnem. 
          Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 

•••• Če moram kam iti, prosim starše, da me peljejo z avtom. 
         Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 

 
 
Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 7.2 Anketni vprašalnik – učitelji 
 

                                              Anketni vprašalnik  
     

Pozdravljeni! 
Zelo nas  zanima, koliko ste seznanjeni z vremenskimi spremembami in kaj o njih 
mislite. Pred vami so vprašanja in naloge, za katere vas prosim, da jih res rešite tako, 
kot mislite in delate. Odgovore obkrožite, razen če naloga od vas zahteva drugače. 
Kjer  imate prostor za proste odgovore, se potrudite napisati  vse, kar veste. 
 

Hvala za sodelovanje,                                                     Suzana  Geršak 
 

1. Starost: _______ (napišite)    
 
2. Spol:      M           Ž   (obkrožite)     
 
3. Delovna doba v šolstvu:  
 

a. 0–5  let          
b. 6–10 let           
c. 11–20 let        
d. nad 20 let 

 
4. Živim v: 
 

a. mestnem okolju. 
b. primestnem okolju. 
c. vaškem okolju. 
 

5. Ali veste, da se na našem planetu dogajajo velike podnebne spremembe? 
 

a. Ne. 
b. Da.  Napišite, katere: _____________________________ 
 

6. Ali se podnebje spreminja tudi v Sloveniji?                  DA            NE  
 



162 
 

7. Katere spremembe so po vaše najbolj očitne?  (Obkrožite lahko več kot en 
odgovor.) 
 

a) Postaja vse topleje. 
b) Manj je dni s snežno odejo. 
c) Pogostejše so poplave. 
d) Pogostejše so suše. 
e) Rastline cvetijo prej. 
f) Več je škodljivih žuželk in glodavcev. 

 
8. Kateri dejavnik, po vašem mnenju, najbolj povzroča podnebne 
spremembe na Zemlji?  
 

a. Odpadki tovarn in podjetij. 
b. Velika količina komunalnih odpadkov. 
c. Uporaba fosilnih goriv (premog, nafta). 
d. Uporaba pesticidov (škropiva) v kmetijstvu. 
e. Izsekavanje gozdov na račun kmetijstva. 

 
9. Toplogredni plini so  (Obkrožite   pravilni odgovor.) 
 

a. plini, ki tvorijo velik bel oblak, ki ga vidimo na nebu. 
b. plini, ki prispevajo k ugodnim toplotnim razmeram na zemeljskem. 
     površju, s tem ko zadržujejo toploto v bližini zemeljskega površja. 
c. plini,  ki ne vpijajo in ne sevajo toplotnih  žarkov. 
d. plini, ki ne zadržujejo toplote v bližini zemeljskega površja. 

 
10. Ali  veste, kaj je ozonska luknja? 
 

a. Ne. 
b. Da. Opiši, kaj je.____________________________________________ 

 
11. Kako vpliva povečana hitrost pri vožnji z avtom na onesnaževanje 
okolja?  
 

a. Onesnaževanje okolja se poveča. 
b. Onesnaževanje okolja je enako. 
c. Onesnaževanje okolja se zmanjša. 
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12. Ali veste, da se ledeniki  v zadnjem času močno talijo? 
 

a. Ne. 
b. Da.   Zakaj? _________________________________________________ 

 
13. Zaradi močnega taljenju ledu (Obkrožite pravilni odgovor.) 
 

a. ne bomo čutili nobenih sprememb. 
b. bo gladina morja močno narasla. 
c. se bo ozračje bolj ogrelo. 
 

14. Zaradi vremenskih sprememb bo življenje na našem planetu  
 

a. slabše. 
b. enako. 
c. boljše. 

 
15. Kaj se bo po vašem mnenju najbolj spremenilo? (Obkrožite lahko več 
odgovorov.) 
 

a. Manj bo hrane. 
b. Več bo požarov v naravi.  
c. Manj bo vode. 
d. Več bo naravnih nesreč. 
e. Morje bo zalilo obale. 
f. Ljudje se bodo preseljevali. 
g. Več bi raznih insektov in škodljivcev. 
h. Izumrle bodo številne rastlinske in živalske vrste. 

 
16. Poznaš  kakšen dokument (sporazum), ki obravnava (določa) varovanje   
      okolja ali celega planeta? 
 
     a.  Ne. 

b. Da. Napiši, katerega. 
___________________________________________ 
 

 
17. Ali se doma kdaj pogovarjate o podnebnih spremembah? 
 
     a) Pogosto.       b) Včasih.      c) Redko.       d) Nikoli. 
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18. Ali se v šoli  kdaj pogovarjate o podnebnih spremembah? 
 
     a) Pogosto.       b) Včasih.      c) Redko.       d) Nikoli. 
 
19. Kolikokrat ste na televiziji videli oddaje o podnebnih spremembah? 
     a) Pogosto.       b) Včasih.     c) Še nikoli. 
 
20. Ali mislite, da lahko kaj ukrenete, da bi se podnebne spremembe ne 
stopnjevale? 
 
     a) Nič ne moremo.       b) Čisto malo.     c) Lahko precej prispevam. 

 
21. Katero vaše delovanje največ prispeva k podnebnim spremembam? 
(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 
a. vožnja z avtom in letalom 
b. neizolirane hiše 
c. prevelika raba elektrike 
d. prevelika raba vode 
e. pitje vode iz plastenk 
f. kupovanje izdelkov, ki jih ne rabiš (oblek, čevljev, igrač, telefonov …) 
g. pretirano kupovanje hrane in pijače 
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22.  Obkrožite, kako ravnate. 
 

•••• Pri umivanju zob pustim, da voda iz pipe ves čas teče. 
         Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 
•••• Pustim, da luč v prostoru gori, čeprav je nihče ne potrebuje. 

          Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 

•••• Kadar moram kam iti, grem raje s kolesom ali peš, kot da se peljem z 
avtom. 
         Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 

•••• Če televizorja nihče ne gleda, ga ugasnem. 
         Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 

•••• Če moram kam iti, se peljem z avtom. 
         Nikoli.     Redko.  Pogosto.  Vedno. 
 

 
 
Hvala za sodelovanje. 
 

 

 


