NAPOVED INTEGRALNE SERIJE:
S pametno integracijo do trajnostnega razvoja
V čedalje večji meri se soočamo z mnogoterimi, raznolikimi izzivi – od svetovnih do evropskih, slovenskih,
lokalnih; od podnebnih sprememb do ekonomskih problemov.
Zato je nujen drugačen pogled na svet okrog nas, nov način razmišljanja in delovanja, preseganje kalupov…
Celosten pogled, ki nam bo pomagal, da elemente, ki jih že imamo, vidimo v novi luči, na drugačen in celosten
način povežemo, prepletemo, stkemo – PAMETNO INTEGRIRAMO.
Drobce rešitev, ki bodo dobre za vse, imamo pred seboj, živimo z njimi – tu, v Sloveniji in Evropi.
Ker »nič ni tako praktično kot dobra teorija« (Lewin), predstavljamo NAČELA, po katerih je mogoče oblikovati
nov, celosten konceptualen okvir; pravzaprav lahko vodijo do različnih teorij.
In ta načela nas lahko pripeljejo do TEORIJE INTEGRALNEGA RAZVOJA avtorjev Ronnieja Lessema in
Alexandra Schiefferja.
Praktični primeri njene uporabe z odličnimi praksami (večina iz Slovenije) in novi integralni koncepti bodo
sestavljali večino od 100 nadaljevanj v seriji »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«. Objavljali jih
bomo v naslednjih nekaj mesecih, praviloma vsak dan od ponedeljka do petka. S pomembnim sporočilom, da
je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU.
Med drugim smo pristop integralnih svetov uporabili pri snovanju novega, trajnostnega modela razvoja za
našo državo - poimenovali smo ga Integralna zelena Slovenija. Predstavili smo ga v knjigi Integral Green
Slovenia (Routledge, 2016), ki smo jo uredili dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem,
napisalo pa poleg nas še 42 slovenskih avtorjev. Z Integralno serijo se odzivamo na številne pobude, da bi
imeli čimveč gradiv o Integralni zeleni Sloveniji tudi v domačem jeziku.
In integralna zelena pot lahko prispeva tudi k prihodnosti Evrope.
O vsem tem nas bo v prihodnjih mesecih pisalo več deset avtorjev knjige in drugih integralnih mislecev.
Vse to prvič celostno v slovenskem jeziku in edinstveno v svetovnem merilu.
Prijazno vabljeni k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi!
Dr. Darja Piciga

DVAJSETI TEDEN
S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 96. nadaljevanje
6. 8. 2018
96. Pregledni prispevek o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj
V devetih prispevkih Integralne serije (od 87. do 95. nadaljevanja) smo obravnavali vzgojo in izobraževanje
za trajnostni razvoj (VITR) kot enega ključnih mehanizmov za vzpostavljanje integralnega zelenega
gospodarstva in družbe. V tokratnem nadaljevanju pregledno povzemamo pomembna sporočila teh
prispevkov in hkrati dodajamo napotila o tem, kako je VITR vključen v dokumente in gradiva o trajnostnem
razvoju in zelenem gospodarstvu.
Izobraževanje praviloma predstavlja enega ključnih vzvodov za doseganje temeljnih sprememb v družbi in
gospodarstvu na dolgi rok, v Integralni seriji seveda za prehod v integralno obogateno trajnostno družbo in
gospodarstvo. Širšim razvojnim razmislekom se bomo posvetili v zadnjih štirih prispevkih naše nadaljevanke.
Dr. Darja Piciga
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INTEGRALNA OBRAVNAVA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
(POMEMBNI PRISPEVKI IN POBUDE / AVTORJI / KJE JIH NAJDEMO /
MODELI IN KLJUČNA SPOROČILA, POUDARKI)
VITR KONCEPTUALNO IN V PRAKSI
Desetletje VITR:
- UNESCO: Desetletje vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj
(2005-2014);
- Strategija vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj UNECE;
- Smernice vzgoje in izobraževanja za
trajnostni razvoj od predšolske
vzgoje do douniverzitetnega
izobraževanja.
(87. nadaljevanje)
Novejši dokumenti:
- Global Action Programme (GAP) &
Roadmap – UNESCO;
- 8. ministrska konferenca „Okolje za
Evropo” – UNECE;
- Education for SDGs. Learning
Objectives. – UNESCO.
(89. nadaljevanje)
Povezava med zelenim gospodarstvom in VITR (po delovnem gradivu UNECE) - 88. nadaljevanje
VITR – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ (UNESCO)

ZELENO GOSPODARSTVO (UNEP)
IZBOLJŠANA BLAGINJA LJUDI IN DRUŽBENA ENAKOST.
ZMANJŠANA OKOLJSKA TVEGANJA IN EKOLOŠKE IZGUBE.
Rast prihodka in zaposlenosti.

UNECE, 2011:
VITR „opremi“ ljudi z vrednotami, znanji in
spretnostmi, kompetencami, ki so nujne za
UDEJANJANJE koncepta zelenega gospodarstva.
Povezava med
multiplimi
globalnimi krizami in
netrajnostnimi
gospodarskimi
aktivnostmi

Javna in zasebna vlaganja, ki:
 zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in
onesnaževanje,
 povečujejo učinkovito rabo virov (energetsko,
snovno učinkovitost, …)
 preprečujejo izgube biotske raznovrstnosti in
ekosistemskih storitev



Premik v
ekonomske
m mišljenju

KLJUČNE TEME:
 Spodbujanje trajnostne potrošnje
 Usvajanje zelenih znanj in spretnosti
 Povečanje ozaveščenosti in
 sodelovanja javnosti

ZELENA
DELOVNA
MESTA

! Najmanj pozornosti se namenja gospodarski
komponenti !

Preobrat v ekonomskem mišljenju, stališča do TR
(družbeno-ekonomsko soglasje: trajnostna raba
ekonomskega + družbenega + okoljskega kapitala)
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UNESCO šola skozi štiri stebre
učenja (vzgoje in
izobraževanja)
92. nadaljevanje

CARE proces kot ključni integralni model za izobraževanje in razvoj, tudi za vzpostavljanje integralnih
univerz in centrov
Prof. Alexander Schieffer, Prof. Ronnie Lessem, več publikacij
91. nadaljevanje, 95. nadaljevanje





C: Community activation – Aktiviranje skupnosti. Tema: na skupnosti temelječa učenje in razvoj.
A: Awakening Integral Consciousness – Prebujanje integralne zavesti. Tema: ozaveščanje in kolektivno učenje.
R: Innovation driven Research – Raziskovanje, ki ga poganjajo inovacije. Tema: izobraževanje in ustvarjanje znanja.
E: Embodying Integral Development – Poosebljanje integralnega razvoja. Tema: Krepitev zmogljivosti in
razreševanje problemov v realnem življenju.

Dodana vrednost pristopa integralnih svetov k VITR (92. nadaljevanje):
 Vgrajeni transformativni ritem
 Spodbujanje interakcije med vsemi področji znanja in delovanja
 Od posameznika do družbe - delovanje na več ravneh
 Vključenost kulture
 Trajnostni razvoj ukoreninjen v naravi in skupnosti
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Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica
Ivana Leskovar, Stanislava
Stegne, Mojca Pešak
13. nadaljevanje
14. nadaljevanje
19. nadaljevanje

Biodinamični projekt
»Narava nas uči«
Dr. Maja Kolar
19. nadaljevanje, 20.
nadaljevanje

Biotehniški center Naklo:
Celostni pristop ozelenitve VIZ in
vključevanja načel VITR Biotehniškega
centra Naklo

Ozelenitev
izobraževal
nih
kurikulov,
raziskav in
projektov

Dr. Liliana Vižintin
Ozelenitev
infrastruktur
e in
delovanja

89. nadaljevanje

Celostni
pristop
ozelenitve VIZ
in vključevanja
načel VITR, ki
temelji na
vrednotah
centra

Ozelenitev
odnosov
med naravo
in človeško
skupnostjo
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Ozelenitev
zavesti
deležnikov
in
izboljšanje
sodelovanja

Biotehniški center Naklo:
Integralni trajnostni metodološki pristop,
ki so ga razvili za projekt Life from soil
Dr. Liliana Vižintin
89. nadaljevanje

Osnovni integralni model BC Naklo
Milena Maček Jerala, Liliana Vižintin &
Marijan Pogačnik, 12. poglavje knjige
Integral Green Slovenia
90. nadaljevanje

Projekt Zlato jabolko
Prof. Barica Marentič Požarnik
92. nadaljevanje

Študijski krožki (ŠK) kot oblika
neformalnega izobraževanja odraslih

Zaradi velike vloge ohranjanju in uporabi naravne in kulturne
dediščine so ŠK pomembni tako z vidika varovanja okolja kot
širše trajnostnega razvoja.

Dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center
Slovenije

ŠK kot skupnosti, ki na osnovi znanja delujejo in iščejo nove
poti trajnostnega razvoja. Usmerjeni v prihodnost, a istočasno
32. nadaljevanje: ŠK o Solčavskem gorskem v dialogu s preteklostjo. Njihovo učenje je inovativno učenje, ki
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lesu
93. nadaljevanje: Izsek iz razstave ob 25.
letnici študijskih krožkov, Jakopičevo
sprehajališče v Ljubljani, april – junij 2018

se dogaja v prav določenem – njihovem – okolju, zato lahko s
svojim izobraževanjem spreminjajo okolje, uvajajo novosti, ki
bodo nagovorile ljudi. Njihovo učenje je integrativno učenje in
rezultat je (poleg znanja tudi) praktična modrost. Integrativno
/ celovito učenje zato, ker: vključuje vse zmožnosti in odnose,
različne forme inteligentnosti (praktično, analitično in
kreativno, socialno in emocionalno) in učenje z delovanjem.
(povzeto po nagovoru prof. Nives Ličen)

Dravinjska dolina kot
učna regija za trajnostni
razvoj
Prof. Ana Vovk Korže
94. nadaljevanje,
95. nadaljevanje

VITR V DOKUMENTIH IN POBUDAH ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZELENO GOSPODARSTVO
(osnovni pregled: 74. nadaljevanje)
Agenda za trajnostni razvoj do OZN
leta 2030 (2015)
Združuje prizadevanja za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj in
OZN
spodbuja k spremembi razvojne paradigme z uravnoteženim
upoštevanjem vseh treh razsežnosti trajnostnega razvoja – okoljske,
6. nadaljevanje
gospodarske in družbene. Celostni pristop za soočanje s temi izzivi se
odraža v tesnih medsebojnih povezavah in številnih prvinah, ki
povezujejo 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja.
Cilj 4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar vključuje tudi
vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj.
Scenariji razvoja Slovenije do Patrick Noack in Maddalena Campioni, Scenario Development, financer:
leta 2035: Trendi in priložnosti v Služba Vlade RS za razvoj
času podnebnih
sprememb
(2008)
65. nadaljevanje, 66. nadaljevanje
Scenarij Zelena oaza - ključni dejavniki:
ozaveščenost in izobraževanje, razvoj tehnologij
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Podnebna
strategija
ali
Strategija prehoda Slovenije v
nizkoogljično družbo do leta
2050 – osnutek (dve verziji, 2011,
2012)
Služba vlade za podnebne
spremembe, direktor Jernej
Stritih

Vizija nizkoogljične družbe za Slovenijo leta 2050: vzajemno povezana in
vključujoča nizkoogljična družba z odličnim gospodarstvom ter
kakovostjo življenja, prostora in naravnega okolja.
Strateški pristop: zniževanje emisij TGP preko zelene rasti (priložnosti),
prilagajanje na spremenjeno podnebje, horizontalne strategije.
Inovacije in izobraževanje ena od štirih horizontalnih strategij.

67. nadaljevanje, 68.
nadaljevanje
Knjiga Integral Green Slovenia z
modelom Integralne zelene
Slovenije, Routlege, 2016
Uredniki in glavni avtorji: dr.
Darja Piciga, dr. Alexander
Schieffer, dr. Ronnie Lessem. Več
kot 40 soavtorjev iz Slovenije.
71. nadaljevanje

Integralna zelena Slovenija je predstavljena s poudarkom na štirih
pristopih integralnega zelenega gospodarstva, vsakega ponazarja nekaj
dobrih praks. VITR z modeloma Vrtca Slovenska Bistrica in BC Naklo so
postavljeni v središče (moralno jedro).
Strategija razvoja Slovenije do
leta 2030 (SRS 2030)
Služba vlade za razvoj in
kohezijsko politiko (SVRK)

Osrednji cilj in strateške usmeritve SRS 2030:
osrednji cilj - zagotoviti kakovostno življenje za vse – je mogoče
uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim
razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje
in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.

70. nadaljevanje,
72. nadaljevanje

Učenje za in skozi vse življenje je ena od petih strateških usmeritev.
Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, s tem da se
7

VITR ne omenja, načrtuje pa se uveljavitev koncepta trajnostnega
razvoja, aktivnega državljanstva in etičnosti kot eno od načel vzgoje in
izobraževanja.
Nacionalni program varstva okolja
do leta 2030:
- Osnutek v javni razpravi (oktober
2017);
- DELOVNO GRADIVO - za posvetovanje z
ministrstvi (februar 2018)
MOP - Ministrstvo za okolje in prostor
72. nadaljevanje
73. nadaljevanje

Predvidene cilje in ukrepe osnutka NPVO 2030 usmerja okoljska
vizija: Zdravo naravno in bivalno okolje v Sloveniji in izven nje
omogoča kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim
generacijam.
Poglavje 6.4. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA VARSTVO
OKOLJA: Na področju vzgoje in izobraževanja za varstvo okolja
bo treba v prihodnje narediti odločnejši napredek s cilji:
– da se polno uveljavi načelo trajnostnega razvoja kot eno
ključnih načel vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in da je
hkrati vzgoja in izobraževanje uveljavljena kot ključni
podporni sistem doseganju ciljev trajnostnega razvoja in
varstva okolja,
– da so mladina in odrasli opolnomočeni za delo in življenje v
zelenem gospodarstvu,
– da je okoljska pismenost ključna sestavina funkcionalne
pismenosti.
Usmeritve in ukrepi.
Pripravljene so bile tudi DODATNE STROKOVNE PODLAGE Stanje in prepoznani izzivi.

- Okvirni program za
prehod v zeleno
gospodarstvo (OPZG)
(2015)

- Ministrstvo za okolje in prostor v
sodelovanju z drugimi resorji,
pripravo vodila: državna sekretarka
mag. Tanja Bogataj

- Partnerstvo za zeleno - Vodi : Tadej Slapnik, državni
sekretar v Kabinetu Predsednika
gospodarstvo (2016)
Vlade Republike Slovenije

Temelji na ključnih področjih prehoda v
zeleno gospodarstvo, od trajnostnega
upravljanja virov do zelenih praks v
kmetijstvu in gozdarstvu.

72. nadaljevanje

Med ključnimi sklopi, ki nakazujejo
možnosti in politike za prehod v zeleno
gospodarstvo:
8. izobraževanje in usposabljanje za
zeleno gospodarstvo.

Manifest civilne družbe
za razvoj Slovenije z
nadnaslovom Za družbo
blaginje v trdni mreži
življenja, januar 2018

Več NVO in predstavnikov civilne
družbe
73. nadaljevanje

Znanje in izobraževanje
- Globalno učenje
- Skupnostno učenje za trajnostni razvoj

- Finska kot model na
znanju temelječega
gospodarstva.

- Pomembna vloga finske vlade
- Finnish National Commission on
Sustainable Development
(nacionalna komisija za trajnostni
razvoj)

V času velike gospodarske krize so močno
podprli kakovostno izobraževanje za vse
(tradicionalno je za Finsko značilno visoko
vrednotenje znanja) .

- Zaveza družbe za
trajnostni razvoj (2013,
2016)

5. nadaljevanje,
74. nadaljevanje
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