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Informativni dan 2022 na Oddelku 
za geografijo

Naslovnica posnetka Informativni 
dnevi na Oddelku za geografijo 2022 na 
oddelčnem YouTube kanalu (foto: You-
Tube)

11. in 12. februarja letos so, kot vsako 
leto v tem času, potekali informativni 
dnevi za srednje šole in fakultete. Tako 
kot lani, so tudi letos potekali v spletni 
obliki, kar pomeni, da so bodoči dijaki 
in študenti svoje potencialne ustanove 
bodočega izobraževanja obiskali virtu-
alno. Na Oddelku za geografijo smo v 
petek 11. 2. dopoldne virtualno gosti-
li 78 kandidatk in kandidatov, isti dan 
popoldne pa 70. Sobotno dopoldne, 
ki je po tradiciji manj obiskano, je naš 
oddelek »obiskalo« 38 kandidatk in 
kandidatov. 

Informativni dan je potekal v obliki 
spletne predstavitve, ki je v petek do-
poldne potekala v živo, ostala dva ter-
mina pa smo posneto petkovo pred-
stavitev študijskega programa in študija 
predstavili ponovno. Tej predstavitvi je 
sledil interaktivni del z vprašanji pris-
otnih, na koncu pa smo odprli še poseb-
no Zoom povezavo, preko katere so se 
lahko bodoče študentke in študenti 
pogovorili s predstavniki študentov v 
odsotnosti pedagoškega osebja. 

Kot že lansko leto, smo tudi letos med 
obiskovalci izvedli spletno anketo z os-
novnimi podatki o udeležencih infor-
mativnega dne. Od skupno 52 sodelu-
jočih v anketi (28 % vseh udeležencev) 
jih je 17 odgovorilo, da se bodo zagoto-
vo vpisali na študij geografije, 14 pa jih 
je navedlo geografijo kot drugo izbiro. 
Glede na regionalno zastopanost je med 
udeleženci informativnega dne močno 
prevladovala Osrednjeslovenska regija 
(35 % vseh), nekoliko sta izstopali tudi 
še Gorenjska in Jugovzhodna Slovenija 
(15 % oz. 13 %), delež ostalih regij pa je 
bil manjši. Želimo si, da bomo z letošn-
jim letom ustavili večletni trend zman-

jševanja zanimanja za študij geografije, 
hkrati pa upamo, da bodo informativni 
dnevi naslednje leto ponovno potekali 
v živo in nam tako omogočili pristnejši 
prvi stik z bodočimi študentkami in štu-
denti Oddelka za geografijo.

Matej Ogrin

Ukrajina 2022: Geografija katastrofe

Naslovnica posnetka predavanja Ukra-
jina 2022: Geografija katastrofe (foto: 
Lena Kropivšek)

V začetku marca se je na Oddelku za 
geografijo odvilo eno najbolj odmevnih 
dogodkov na oddelku, predavanje 
Ukrajina 2022: Geografija katastrofe. 
Predavanje je izredni profesor dr. Jernej 
Zupančič izvedel v sklopu svojih preda-
vanj  pri predmetu Geografija Evrope. 
Predavanje je bilo sprva načrtovano le 
v živo v predavalnici, vendar smo kaj 
kmalu ugotovili, da ga bo zaradi velike-
ga interesa potrebno predvajati tudi 
preko spleta. Predavanja se je v živo v 
predavalnici in preko Zoom-a udeležilo 
preko 500 ljudi, posnetek predavanja 
na oddelčnem YouTube kanalu pa je že 
presegel 1400 ogledov.

Pogled na polno predavalnico (foto: 
Lena Kropivšek)

Predavanje v katerem so bili predstavl-
jeni širši in ožji okviri vojne v Ukra-
jini se je pričelo z uvodom in  kratko 
predstavitvijo Ukrajine, druge največje 
države v Evropi. Sledil je kratek pregled 
politično- teritorialnega razvoja Ukra-
jine, od Kijevske Rusije, Sovjetske zveze 

pa do današnjih dni. Ukrajina je danes 
še vedno razdeljena med vzhodom in 
zahodom  in bi jo lahko razdelili na dve 
ali celo tri Ukrajine.
Sledila  je predstavitev ruske strani. 
Rusija, največja država na svetu in de-
veta po številu prebivalstva je glede na 
gospodarstvo precej zadaj. Po razpa-
du Sovjetske zveze so na njenih bivših 
ozemljih ostale številne etnične man-
jšine, ki so še danes povezane s svojo 
matično državo. 
Najpomembnejše območje ruske 
strateške percepcije je Vzhodna Ev-
ropa. Najbolj ranljiv del, kjer poteka 
večina ekonomskih tokov Rusije. Proti 
koncu predavanja so bili predstavlje-
ni različni dejavniki, ki bi lahko imeli 
vpliv na začetek vojne npr. južni tok, 
širjenje NATA, pogled na Rusijo tekom 
zgodovine in Putin.

Predavatelj izr. prof. dr. Jernej Zupančič 
(foto: Lena Kropivšek)

Celotno predavanje si še vedno lahko 
ogledate na oddelčnem YouTube kana-
lu preko spletne povezave. Vabljeni k 
ogledu!

Lena Kropivšek

povezava do  posnetka predavanja

Novice

https://youtu.be/Tsq40i8YaOM
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Novice
Zlati kamen 2022 prejela občina 
Ajdovščina 

15. marca je v hotelu Four Points by 
Sheraton Ljubljana Mons v organizaciji 
podjetja PlanetGV potekala vsakoletna 
podelitev nagrad Zlati kamen, s katero 
so nagrajene razvojno najbolj prodorne 
občine v Sloveniji. Letošnje finalistke so 
bile občine Ajdovščina, Medvode, Solča-
va in Dobrovnik. Nagrado Zlati kamen 
2022 je prejela občina Ajdovščina. 

Zlati kamen je strokovno srečanje na 
področju lokalne samouprave, kjer si iz-
kušnje ter poglede o razvojnih možnos-
tih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji 
predstavniki lokalnih skupnosti, pred-
stavniki gospodarstva in vladni pred-
stavniki. Vrhunec srečanja je podelitev 
nagrad Zlati kamen, s katerimi so na-
grajene občine, ki so v preteklem letu 
doživele največji razvojni preboj. 

O prejemnicah nagrad odloča strokovni 
svet, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz 
različnih področij. Tudi geografi. Svojo 
odločitev sprejmejo na podlagi rezu-
ltatov večmesečnega raziskovalnega 
dela o razvojnem napredku slovenskih 
občin v sklopu raziskovalnega projekta 
Zlati kamen (kvantitativna analiza ka-
zalnikov – indeks ISSO) ter poznavanja 
splošne in specifične (določena vsako 
leto posebej) razvojne problematike 
(kvalitativna analiza). Za strokovno 
podporo (zbiranje podatkov, izračuni, 
analize) skrbi podjetje SBR, Podjetje 
za komunikacijo, svetovanje in razvoj 
d.o.o. 

Iz utemeljitve: 
Ajdovščina je med najbolje upravljanimi 
občinami v Sloveniji. Pri vrsti pomem-
bnih razvojnih prijemov je občina odi-
grala pionirsko vlogo v slovenskem 
prostoru. Razvoj je trajnostno usmerjen 
in celovit. Dosledno izvajanje razvo-
jne strategije in bogat nabor projektov 
na različnih področjih je pripeljalo do 
merljivih rezultatov – govorimo lahko 
o pravem razvojnem preboju. Samo v 
zadnjih štirih letih je Ajdovščina izbol-
jšala vrednost sestavljenega indeksa 
ISSO za 3,4 točke, kar je 15. najboljši 
rezultat. Ajdovščina je s tem pridobila 
24 mest in se zdaj uvršča na izjemno 6. 
mesto med slovenskimi občinami. Pose-
bej pomembno je to, da merljiv razvoj 
zasledimo na praktično prav vseh po-

dročjih, vključenih v analizo.
Drugi razlog je nova pionirska vloga 
občine v zadnjem obdobju: Ajdovščina 
je med prvimi kraji v Sloveniji, ki vz-
postavljajo energetsko samooskrbne 
skupnosti. Nova sončna elektrarna v 
vasi Budanje ustvari letno toliko en-
ergije, kot jo prebivalci skupnosti pora-
bijo. Da se prepričamo o hitrem in ka-
kovostnem razvoju Ajdovščine zadošča 
že kratek sprehod po mestu in okolici: 
zgledna prenova starega jedra, hitra rast 
poslovne cone, kjer so doma tudi nekat-
era od najprodornejših slovenskih pod-
jetij (Pipistrel, Bia Separations, C-Astral 
ipd.), bogato kulturno življenje, urejene 
rekreativne površine ter občutek din-
amike in živahnosti, ki ni povezan le s 
submediteranskim značajem kraja … 
Vir: https://zlatikamen.si/clanki/aj-
dovscina

povezava do vira

Pri vrednotenju občin za nagrado Zla-
ti kamen 2022 so člani strokovnega 
sveta upoštevali razvojno uspešnost v 
zaključenem štiriletnem mandatnem 
obdobju. Posebno so bili pozorni na 
trajnostna merila, pripravljenost občin 
na klimatske spremembe in vključenost 
prebivalcev v odločanje. Tudi letos so 
imeli pri odločanju težko delo, saj so 
številne občine zelo prizadevne na po-
dročju regionalnega razvoja. 

(foto: Facebook Zlati kamen) 

Simon Kušar 

Testiranje pilotnega programa o 
socialnem podjetništvu 

SocialB (Social Business Education-
al EcoSystem for Sustainability and 
Growth) je triletni projekt (2020- 2022), 
financiran iz programa Erasmus+. Pro-
jektni partnerji (z Irske, Grčije, Italije 
in Slovenije) štiri višje- in visokošolske 
ustanove, dve socialni podjetji, podjet-
je za razvoj virtualnega izobraževanja 
in usposabljanja ter razvojna agencija  
smo razvili 24 učnih enot, ki jih bomo 
od aprila do julija 2022  pilotno izved-
li med socialnimi podjetniki, študen-
ti, svetovalci socialnih podjetnikov in 
učitelji. 
Brezplačni pilotni program bo vkl-
jučeval različne oblike izobraževan-
ja in usposabljanja: poleg sinhronega 
in asinhronega e-učenja bomo velik 
poudarek dali skupnemu učenju v živo 
(en teden v juniju) ter praktičnemu 
usposabljanju. Veseli smo, da smo k pi-
lotiranju privabili zelo reprezentativno 
skupino slušateljic in slušateljev. 
V Sloveniji bomo testirali šest učnih 
enot, pri čemer bodo poleg članov pro-
jektne skupine aktivno sodelovali člani 
in članice Svetovalne skupine projekta 
SocialB: 
- Urška Bitenc (vodja sektorja za so-
cialno podjetništvo, zadružništvo in 
ekonomsko demokracijo, Direktorat za 
regionalni razvoj, Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo), 
- dr. Marinka Vovk (direktorica mreže 
Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.), 
- mag. Zdenka Marija Kovač (višja pre-
davateljica, samostojna raziskovalka, 
upokojenka), 
- dr. Andrej Udovč (redni profesor na 
Katedri za agrometeorologijo, urejanje 
kmetijskega prostora ter ekonomiko in 
razvoj podeželja, Biotehniška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani), 
- Miro Mihec (avtor, predavatelj, razis-
kovalec etičnega oglaševanja in market-
inga na področju socialne ekonomije, 
direktor podjetja Etika d.o.o., sousta-
novitelj Zadruge socialne ekonomije 
Slovenije in drugih subjektov socialne 
ekonomije) in 
- dr. Tatjana Rakar (izredna profesorica 
za področje sociologije in raziskovalka 
na Centru za proučevanje družbene

https://zlatikamen.si/clanki/ajdovscina/
https://zlatikamen.si/clanki/ajdovscina/
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blaginje na Fakulteti za družbene vede, 
Univerza v Ljubljani). 
Več informacij o projektu najdete na 
povezavi.

Sara Mikolič, Rajko Antlej, Barbara 
Hvalič Erzetič in Irma Potočnik Slavič 

Belgium to Ljubljana : September 
2021 until June 2022

I’m Louis, an Erasmus master student 
from Belgium. I chose Ljubljana as a 
destination for the whole year experi-
ence because of the green surroundings 
and the diversity offered from such a 
small territory. And what a diversity! 
I don’t know by what should I begin … 
The friends from the 4 corners of Eu-
rope, the landscapes, the warm wel-
come of Slovene people, the vibe in Lju-
bljana, the sport events, the ESN party, 
the school and the really welcoming 
teachers?

(foto: Louis Son)

Let’s start with the academic part. The 
immersion was direct thanks to our de-
partmental coordinator who helps us 
for reaching the teachers and finalising 
the Learning Agreement. As an urban 
planner, it’s difficult to find a course 
which affords presential English lessons 
in the geography department. Usually, 
the teachers are really comprehensive 
and try to make the best for both sides. 
So I have different approaches like pre-
sential hybrid “engl-slo” class, private 
class for English speakers or documents 

to read home in an exchange of reports 
back. The lectures are really interesting 
thanks to the local approach that the 
teacher try to include as much as possi-
ble through fieldwork or stories.
Ljubljana is a familiar and breathable 
city. To give you an idea, it’s the first 
time that I can see the start during night 
in a capital centre. The city got awards 
to be the greenest of EU. Of course, the 
BONI application for student change 
always your face in a big smile. Food 
market and open kitchen bring you the 
local food really accessible. To resume I 
would say: pretty, secure, good life be-
ing, green, central, car free.

(foto: Louis Son)

The diversity is the most impressive 
while you cross the country. To reach 
any point, you have to drive at the most 
2h from Ljubljana. The coast with med-
iterranean weather, the south with 
forest and wild forest species (bears, 
wolf, lynx), the west with endless hills 
covered by wine yards, and the north 
with mountains. This one is my favou-
rite spot with Soca Valley, Triglav Parc 
and Kamnik Mountain. The hikes are 
boundless with always incredible view. 
And I didn’t talk about the ground, the 
Karst offers crazy caves to visit. I could 
speak about the localisation of Slove-
nia which offer you direct access to the 
Balkans, Italy and Venice, Austria, Bu-
dapest and a lot more but for me if you 
come to Slovenia is to enjoy the country 
covered by more than 60% of forest and 
discover many sports. Talk to the inhab-
itants, the students, the teachers! They 
are so open and will give you better tips 
than none touristic books.
Picture speaks better than a speech, all 
of them if what I really enjoyed discov-
ering and sharing with my new friends. 
Hvala Slovenia,

Louis Son

Atlas o Antarktiki

V knjižnici bi radi opozorili na zanimi-
vo pridobitev kartografske zbirke. Gre 
za atlas o Antarktiki založbe Particular 
Books (del Penguin Books) z naslovom 
Antarctic atlas: new maps and graphcs 
that tell the story of a continent. Avtor 
atlasa je kartograf in raziskovalec Brit-
ish Antarctic Survey Peter Fretwell. At-
las, ki obsega 208 strani, je v angleškem 
jeziku in trdo vezan. Zemljevide, dia-
grame in satelitske posnetke dopoln-
juje krajše besedilo. Čeprav so včasih 
obravnavane bolj kompleksne teme, je 
besedilo napisano zelo jasno in razuml-
jivo tudi laičnim bralcem.
Vsebina je razdeljena na devet poglavij, 
vsa, razen enega, vsebujejo med 6 in 12 
podpoglavij. Poglavja pokrivajo nasled-
nje teme: geografija Antarktike, led An-
tarktike, kopno Antarktike, atmosfera 
Antarktike, morje Antarktike, živalstvo 
Antarktike, prebivalstvo Antarktike, 
raziskovanje Antarktike in prihodnost 
Antarktike. Na koncu je dodan tudi slo-
varček s krajšimi razlagami izrazov in 
seznam uporabljenih podatkov in virov. 
Vsekakor zanimiva literatura za tiste, ki 
jih zanima Antarktika in pojavi poveza-
ni s tem kontinentom. Med drugim izve-
mo o sedmih polih, vulkanskih jezerih 
pod ledom, posebnih stavbah na kolih, 
prebivalcih, zgodovini raziskovanja An-
tarktike, prikazani so tudi različni poja-
vi, na primer polarna zračna gmota, ter-
mohalinska cirkulacija, selitev kraljevih 
pingvinov, pa tudi kakšna naj bi bila An-
tarktika leta 2500 in 10000.

Martina Frelih

Naslovnica atlasa (foto: Martina Frelih)

https://socialb-erasmus.eu/
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Intervju
Ekskurzije, krožki in YouTube: delo 
modernega učitelja geografije– inter-
vju z učiteljem Simonom Purgerjem

Simon Purger je profesor geografi-
je in zgodovine ter diplomirani teo-
log. Je poročen in oče treh otrok. Po 
rodu je iz Slovenske Istre, otroštvo je 
preživljal v Ljubljani. Na Osnovni šoli 
v Polhovem Gradcu že 13. leto pouču-
je geografijo, zgodovino, državljansko 
in domovinsko vzgojo ter etiko, izbirni 
predmet verstva in etika. Poučeval je 
tudi na Škofijski klasični gimnaziji ter 
Osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Šentvi-
du pri Ljubljani, krajši čas delal tudi v 
Evropskem parlamentu v Bruslju in za 
Slovenski zgodovinski inštitut na Du-
naju. Kot licencirani turistični vodnik 
že 15 let vodi po Evropi, predvsem po 
priljubljeni Italiji, nekajkrat je bil tudi 
v Južni Ameriki in na Bližnjem vzhodu. 
Na šoli vodi zgodovinski krožek, v ok-
viru katerega organizira in vodi ekskur-
zije v okoliške države in po Sloveniji, 
pa tudi obiske razstav v Ljubljani in 
kolesarske izlete v bližnjo okolico. Z lo-
kalnim Muzejem pošte in telekomunik-
acij je pripravil dve odmevni razstavi o 
zgodovini šolstva in pošte ter telekomu-
nikacij na Polhograjskem. Zelo rad se 
ukvarja s športom, v zadnjih letih pred-
vsem s kolesarstvom in pohodništvom, 
pa tudi s košarko in nogometom. Piše 
za različne revije in časopise, blizu so 
mu tudi glasba, leposlovje in fotografi-
ja. Širše prepoznaven je v zadnjih dveh 
letih postal s snemanjem in objavljan-
jem izobraževalnih videoposnetkov na 
YouTub, še bolj pa z nominacijo za naj 
učitelja 2022. 

Poleg geografije in zgodovine pouču-
jete še DKE (domovinsko in državl-
jansko kulturo ter etiko) in izbirni 
predmet verstva in etika, torej precej 
zajeten nabor predmetov. Je to odraz 
širokega znanja o družbi in naravi, 
ki je obvezno za vsakega dobrega 
geografa?

Strinjam se z mnenjem, da mora dober 
geograf imeti tudi širši pogled v družbe-
no dogajanje. Kot diplomantu geografije 
in zgodovine na Filozofski fakulteti ter 
teologije na Teološki fakulteti (Ljublja-
na, Rim) mi vsa formalna in neformal-
na znanja, ki sem jih nabiral v svojem 
življenju, pridejo zelo prav. Rad razmišl-
jam o prostorski, časovni, sociološki in 

duhovni komponenti človeškega obsto-
ja in zato tudi rad poučujem vse omen-
jene predmete.

(foto: Simon Purger)

Verstva in etika je precej redko izva-
jan predmet v Sloveniji. Kako je z vp-
isom na vaši šoli in od kod odločitev, 
da ga boste poučevali? 

Pravzaprav je vsaka osnovna šola dolž-
na ta izbirni predmet ponuditi svojim 
učencem. Nimam podatka, ali res vse 
osnovne šole ta predmet tudi ponudi-
jo. Mislim, da je precej odvisno od 
tega, kako nosilec predmeta zastavi 
poučevanje in kakšne metode ubere, da 
je predmet učencem čim bolj privlačen. 
Jaz sem ga prvič izvajal pred 10 leti, 
tisto, kar učence najbolj pritegne, so 
srečevanja s predstavniki različnih ver-
stev in ekskurzije. Vsaki dve leti v okvi-
ru tega predmeta organiziram in vodim 
štiridnevno ekskurzijo v Rim za učence 
osmih in devetih razredov. Glede na 
svoje izkušnje podeželskega učitelja na 
OŠ Polhov Gradec lahko rečem, da je 
osnovnih vsebin o verstvih v osnovni 
šoli relativno malo. Osebno mislim, da 
bi bil nek (obvezni) splošni predmet o 
verstvih in etiki v osnovni šoli zelo do-
brodošel, saj izbirni predmet izbere res 
malo učencev, poznavanje te pomem-
bne tematike pa je slabo. Opažam, da 
tudi otroci, ki hodijo k verouku, ve-
likokrat ne poznajo dobro osnovnih po-
jmov s področja verovanja in religije.

Geografija ni samo poznavanje, am-
pak tudi razumevanje prostora, v 
katerem živimo. Bi moralo za učitel-
ja geografije biti samoumevno, da je 
zgled učencem v ljubezni do domov-
ine?

Načeloma smo si ljudje različni in vsak 
na svoj način živi ljubezen do svoje do-
movine. Kot geografu mi je zelo blizu 
prostor, v katerem živim, domoljubje 

se mi zdi pomemben del tega, da sem 
geograf. Kot učitelj geografije lahko do-
moljubje na različne načine prenašam 
tudi na mlade. V prvi vrsti s tem, da iz-
ražam svojo ljubezen do domovine in 
da pokažem, da gre to lahko zelo dobro 
z roko v roki z odprtostjo do drugih lju-
di. Oboje se mi zdi pomembno.

V didaktiki se krešejo mnenja o pris-
topih, kako najbolje izvajati šolske 
predmete. Še vedno prevladuje fron-
talno poučevanje, torej “izza kate-
dra”. Katere so tiste specifike geograf-
skega poučevanja, ki presegajo oz. 
dopolnjujejo takšno poučevanje? 

Ker geografija pomeni proučevan-
je prostora, v katerem živimo, pouk 
geografije vključuje tudi bolj aktivne 
metode, kot je na primer raziskovanje 
terena, orientacijo, kartiranje, sneman-
je, raznovrstno delo z avdio-vizualnimi 
sredstvi … Učenci imajo zelo radi ra-
zlične izlete (pri meni se obnesejo tudi 
kolesarski izleti) in ekskurzije, ki jim 
približajo naš domači prostor in na kat-
erih lahko od blizu opazujejo geograf-
ske pojave. 

Po drugi strani pa frontalno 
poučevanje omogoča strnjeno in hi-
trejšo obravnavo nove snovi. Koliko 
učni načrt (in zunanji preizkusi, kot 
je NPZ) sploh omogoča izkušenjsko 
učenje?

Seveda je učni načrt nek okvir, v kate-
rem se odvija poučevanje. Po eni strani 
definira vsebino predmeta, po drugi pa 
učitelju vseeno dopušča avtonomijo, na 
kakšen način se loteva poučevanja. Cilj 
učiteljev je učencem približati snov, jim 
posredovati znanje, pa tudi vrednote. 
Žal za izkušenjsko učenje dejansko 
večkrat zmanjka časa, kar pa ne pome-
ni, da bi učitelji lahko nanj kar pozabili.

Poučujete tudi zgodovino. Kako vam 
znanje te vede pomaga pri poučevan-
ju geografije in kje vidite priložnosti 
za medpredmetno povezovanje (ki v 
našem šolstvu menda precej umanj-
ka)?

Kot zgodovinar imam nekoliko večji 
vpogled v zgodovinsko dogajanje, ki 
seveda zelo zaznamuje prostor. Lažje la-
hko govorim o nastanku Evropske unije 
in drugih povezav, nekoliko bolje 
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razumem globalizacijo, ki se je na nek 
način dogajala tudi že dolgo nazaj. 
Možnosti za medpredmetno povezo-
vanje je kar nekaj. Enega od primerov 
sem že omenil, ko sem govoril o verst-
vih (tu je dobrodošlo povezovanje med 
zgodovino, geografijo in DKE). 

(foto: Simon Purger)

Z globalizacijo se zdi, da se naš pros-
tor krči, z digitalizacijo in nastopom 
virtualnega sveta pa celo, da se pros-
tor ukinja. Se pomen geografskega 
znanja v današnjem svetu zato man-
jša ali veča?

Ljudje smo telesna bitja, ki delujemo 
v prostoru. Zelo verjetno bo tako tudi 
v bodoče. Čeprav globalizacija močno 
spreminja prostor in tudi našo percep-
cijo prostora, je geografsko znanje še 
vedno zelo pomembna komponenta, če 
želimo razumeti svet, v katerem živimo. 
Pravzaprav s tesnejšim povezovanjem 
sveta to znanje postaja še pomembne-
jše. Geografski procesi so namreč še 
bolj intenzivni, součinkovanje geograf-
skih dejavnikov pa še večje. Ena od kl-
jučnih tem naše sodobne civilizacije je 
prav gotovo ekologija, ki je geografska 
tema par excellence. 

Digitalizacija vpliva tudi na šolstvo; 
odpirajo se mnogotere nove možno-
sti pri poučevanju – učitelji si med 
drugim pogosto poslužujejo prosto-
dostopnih spletnih videoposnetkov. 
Vi pa ste od uporabnika presedlali 
k izdelovalcu izobraževalnih vid-
eoposnetkov na YouTubu, število 
naročnikov na vaš kanal se bliža 
dvema tisočema. Od kod odločitev za 
izdelovanje videoposnetkov?

Ideje so se pojavile že prej, dokonč-
no pa me je v akcijo pahnila epidemija 
koronavirusa. Želel sem biti bližje svo-
jim učencem in jim na kratko razložiti 
bistvene poudarke snovi. Ker sem pri 

tem želel pomagati še komu drugemu, 
ne le svojim učencem, sem posnetke na 
Youtubu odprl za ostale. Odzivi osnov-
nošolcev, pa tudi mojih bivših učencev 
so zelo pozitivni. Celo na smučišču so 
me že ustavili in me prosili za selfi z 
mano. 

Sistematično nalagate izobraževalne 
videoposnetke o zgodovinskih tem-
atikah. Se lahko v prihodnosti nade-
jamo tudi geografskih?
Geografskih vsebin je na mojem kanalu 
res precej manj (nekaj jih vseeno je), to 
pa zato, ker na OŠ Polhov Gradec pouču-
jem več zgodovine. Težko rečem, kaj 
bom v prihodnje še nalagal na kanal. V 
zadnjem času nalagam precej manj vse-
bin, so pa te povezane s kakšnim pro-
jektom, ki sem se ga lotil, ali pa s kakšno 
znamenitostjo, ki sem jo obiskal.

Kateri je namen vaših videoposn-
etkov? Da se jih uporabi pri samem 
procesu poučevanja, kot dopolnilo 
šolski snovi ali kot pomoč učencem 
pri učenju doma?

Pravzaprav je bil moj osnovni namen 
učencem dati nek pripomoček, ki jim bo 
pomagal pri učenju in jih obenem moti-
viral za učenje. Ustvaril sem tudi nekaj 
bolj zabavnih in sproščenih vsebin, ki 
so imeli predvsem vlogo motivacije in 
sprostitve. Mnoge mlade danes priteg-
nejo bolj vizualne vsebine, zato sem 
se jim približal na tak način. Sem pa 
večkrat slišal, da moje posnetke upora-
bljajo tudi nekateri kolegi učitelji.

YouTube omogoča dostop do prak-
tično neomejene količine posnet-
kov, vendar jih večina ni primernih 
za šolsko rabo. Kakšna se vam zdi 
ponudba videoposnetkov na spletu, 
bi se bilo v Sloveniji smiselno pogov-
oriti o načrtni in finančno podpr-
ti izdelavi prostodostopnih izo-
braževalnih videoposnetkov?

Mislim, da bi bilo to zelo dobrodošlo. 
Interes je velik, to vidim tudi pri upo-
rabi mojih posnetkov. Vse skupaj ima 
moj kanal že čez 360.000 ogledov, pa 
sem daleč od kakšnega profesionalca. 
Prepričan sem, da bi bili prostodosto-
pni izobraževalni posnetki zelo koris-
ten pripomoček pri poučevanju in izo-
braževanju.

Ste dobili kakšne povratne infor-
macije o svojih videoposnetkih od 
učencev?

Kot sem že dejal, so se mi na smučiščih 
nasmihali mladi, ki me spremljajo na 
Youtubu ali TikToku, in me celo prosili 
za selfi.  Predvsem na TikToku sem dobil 
res veliko pozitivnih odzivov učencev iz 
vse Slovenije, ki gledajo moje filmčke in 
jim pomagajo pri usvajanju snovi. Na-
jvečja pohvala zame pa je bil moj bivši 
učenec, ki mi je nedavno (po več kot 
desetih letih) rekel, da takrat ni maral 
zgodovine, sedaj pa mu je zaradi mojih 
filmčkov zelo všeč.

Na koncu naj vam čestitam za nomi-
nacijo za naj učitelja 2022! To je got-
ovo dokaz, da učenci vidijo smisel v 
predmetnih vsebinah, ki jih usvojijo 
pod vašim okriljem. Bi znali na krat-
ko opisati, kaj je po vašem mnenju 
poglavitna stvar, da jo učenci odnese-
jo s poukom geografije?

Tako pri pouku geografije kot zgodovine 
se učenci učijo videti širši okvir – bodisi 
prostorski bodisi časovni. Obe kompo-
nenti zelo zaznamujeta naše življen-
je. Spoznati, da smo del naše lokalne, 
državne, evropske in svetovne skupno-
sti, je eden od bistvenih ciljev. Bolj kot 
poznamo prostor, v katerem živimo in 
v katerega smo tesno vpeti, lažje spre-
jemamo odločitve, ki bodo naš planet 
in prostor bogatile, ne pa siromašile. 
Želim, da bi mladi spoznali, da je svet 
eden, med seboj zelo povezan orga-
nizem, in da je prav vsak pomemben del 
tega sveta.

Miha Sever

Simonove izobraževalne posnetke si lah-
ko ogledate na njegovem YouTube kana-
lu  preko povezave.

https://www.youtube.com/channel/UCOiy5cM8C9P63MTENG4h8wA/featured

