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UVOD
Varstvo gorske narave. Pa ne le gorske. Tudi jase sredi gozda ali mlake za vasjo v
kateri ţabe zaenkrat še veselo regljajo. Saj narava je vendarle ena sama. Zatorej
varstvo narave!
Predavanje oziroma učna priprava, opisana v seminarski nalogi, je namenjena
učencem planinske šole, ki se izvaja v sklopu planinskega društva ali v obliki kroţka
na osnovni oziroma srednji šoli.
Edini način, ki omogoča ohranitev narave tudi za prihodnje rodove je izobraţevanje in
ozaveščanje otrok in mladine ţe v njihovih najrosnejših letih. Zato je seminarska
naloga posvečena prav njim.
Poleg uvoda in zaključka je razdeljena v tri sklope: pogled v preteklost, sedanjost in
prihodnost. Osrednji del predavanja, torej pogled v sedanjost, je prav tako razdeljen
na tri vidike, in sicer: širši druţbeni vidik, vidik organizirane skupine in vidik
posameznika.
Učenci se z varstvom gorske narave srečujejo tako pri branju učbenika Planinska šola
kot tudi na izletih in akcijah, ki jih organizirajo planinska društva, prav zato je
predavanje, ki ga opisuje seminarska naloga zastavljeno širše in vsebuje tako
predstavitev Kyotskega protokola in problemov na katere je naletel pri izvajanju kot
tudi delovanje Greenpeace-a in nenazadnje povezavo narave z umetnostjo.
Predavanje je zgrajeno tako, da poskuša v kar največji meri pritegniti k sodelovanju
poslušalce zato so priporočene pedagoške metode: diskusija, bliskavica (izmenjava
asociacij) pa tudi razlaga in timsko delo.

1

UVODNI DEL PREDAVANJA
Predavanje začnemo brez značilnega uvoda, ki bi pojasnjeval temo o kateri bo govora.
Začnemo torej in medias res, v središču dogajanja, tako da učencem zavrtimo video
spot Michaela Jacksona z naslovom Earth song (da bi Power Point predstavitev
pravilno delovala mora biti poleg predstavitve ločeno shranjena na istem mestu tudi
originalna datoteka video spota – oba v isti mapi na npr. ''C disku'' ). Po zaključku
pesmi, ki neposredno predstavlja posledice človekovega delovanja na okolje, učence
povprašamo po njihovih asociacijah, ki so jih dobili, ko so gledali omenjeni video.

Asociacije nato zdruţimo s tistimi, ki so ţe napisane na predstavitvi ali pa jih vpišemo
v predstavitev med samim predavanjem.
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OSREDNJI DEL PREDAVANJA RAZDELJEN NA SKLOPE
Kot je bilo omenjeno ţe v uvodu, je predstavitev v nadaljevanju razdeljena na tri
sklope. Začeli bomo s pogledom v preteklost:

Da bi predavanje bolj pribliţali učencem je na vsako stran, ki označuje začetek
nekega poglavja v predstavitvi dodana tudi ikona, ki jo predstavimo takoj, ko pridemo
do te strani: npr. '' Pogled v preteklost, ko smo se začeli zavedati problema
onesnaţevanja okolja.''
Pri pogledu v preteklost najprej pojasnimo kako je sploh prišlo do konflikta med
človekom in naravo, ter v nadaljevanju podamo primere kako se je svetovna politika
začela soočati s problemom.
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Nadaljujemo s pogledom v sedanjost ... ko se poskušamo rešiti iz nastale situacije
vendar na ţalost še vedno stojimo na ločenih bregovih ...
Kyotski protokol je le eden izmed treh vidikov, ki so predstavljeni pri pogledu v
sedanjost. Mišljen je kot širši družbeni vidik, torej nekaj kar lahko storimo za okolje
na meddrţavni ravni, nenazadnje vsi dihamo isti zrak: tako razviti sever in zahod kot
nerazvita jug in vzhod.
Vidik organizirane družbene skupine predstavlja Greenpeace, kot neodvisna,
nevladna mednarodna

organizacija. Ko predstavimo njegovo delovanje na

mednarodnem področju, učencem razdelimo zgibanke Varuh gorske narave in se
pogovorimo kako so skupine, ki se ukvarjajo z varstvom narave organizirane v
Sloveniji.
Tretji vidik pa vključuje posameznika, torej kaj lahko stori za okolje vsak izmed
nas. Zato so predstavitvi dodane ekološke oznake kot nakupovalni kaţipot. Na tem
mestu je priloţnost, da v predavanje vključimo tako diskusijo kot tudi timsko delo s
katerim učence spodbudimo, da iščejo rešitve oziroma podajo predloge na kakšne
načine se lahko posameznik še vključi v varovanje narave in okolja v katerem ţivimo.
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Tretji pogled nas popelje v prihodnost ...

... ko bomo dosegli dogovor in s skupnimi močmi rešili/zavarovali svet 
V tretjem sklopu se, kot je bilo ţe rečeno, posvečamo prihodnosti. Glede na to, da si o
okoljskih problemih tudi strokovnjaki niso enotni, v tem delu predstavimo nekaj
pogledov na to, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Pri tem pa seveda poudarimo, da
nobena tehnologija ne more spremeniti dejstva, da ţivimo na omejenem planetu zato
je nujno, da naraščajoče potrebe potrošniške druţbe nadomestimo z bolj uravnoteţeno
porabo in tudi proizvodnjo.
Pogledu v prihodnost je dodana povezava narave in umetnosti. Čeprav bi na tem
mestu v predavanje lahko vključili različne avtorje/umetnike, ki so ali pa še delujejo
na tem področju, je Hundertwasser izbran z razlogom: njegova arhitektura pri kateri
poudarja povezanost z naravo (kar kaţe tudi v manifestu proti ravnim linijam, ki jih v
naravi skorajda ne najdemo) je še posebej všečna mladim. Ţivahne barve in všečen
izgled v katerem se skriva najnovejša tehnologija pa so značilnosti Dunajske
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seţigalnice odpadkov, ki jo je po obnovitvi v novo podobo ''preoblekel''
Hundertwasser.
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ZAKLJUČEK PREDAVANJA
V zaključku predavanja povabimo učence, da postavijo vprašanja na katera potem
skupaj poiščemo odgovore. Predlagamo jim ogled nekaterih zanimivih internetnih
strani in knjig na to tematiko ter predavanje zaključimo z mislijo z Greenpeace-ovega
transparenta:
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ZAKLJUČEK - LITERATURA
Za predavanje predstavljeno v seminarski nalogi je bilo uporabljeno naslednje
gradivo:

Barle A. (1999): Sociologija, Ljubljana, DZS.

Uradna spletna stran Greenpeace-a:
http://www.greenpeace.org.

Celotno besedilo Kyotskega protokola:
http://www.gov.si/mop/zakonodaja/konvenc/kiot1.pdf
Stran podjetja Snaga – predstavitev ekoloških otokov z zemljevidom njihovih lokacij:
www.holdingljubljana.si/snaga
Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omreţje:
http://nfp-si.eionet.eu.int/eionet
Agencija RS za okolje
http://www.arso.gov.si
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