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Namen gradiva:
Učbeniško gradivo opredeljuje osnovne pojme na področju soočanja s podnebnimi
spremembami in prinaša odgovore na vprašanja glede že opaženih in še napovedovanih
učinkov podnebnih sprememb, vzrokov za njihov nastanek, dosedanja prizadevanja ter
možnosti delovanja pri blaženju podnebnih sprememb in prilaganju nanje.
Z gradivom želimo prispevati k razvoju več kompetenc programa Naravovarstveni tehnik,
zlasti pa k osnovnim kompetencam v znanosti in tehnologiji ter socialnim in državljanskim
kompetencam. Namen gradiva je omogočiti dijakom, da:
 si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen
sistem vrednot,
 so naravnani v vseživljenjsko učenje, izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni
razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 si pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih
problemov v stroki,
 prepoznajo vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 informirajo javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov,
varstva okolja in urejanja prostora.
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© Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.
Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj (2008-2012).
Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostna usmeritev: Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino
dokumenta nosi avtor.
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