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GEOGRAFIJA EVROPE
Mentor/ica:

Dr. Matjaž Geršič, univ. dipl. prof. zgodovine in geografije, doktor geografskih znanosti,
znanstveni sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika na Znanstveno-raziskovalnem
centru SAZU.

Kdaj in kje:

PONEDELJEK, 16:30 do 18:00
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, Predavalnica 001, medetaža (polpritličje)
Prvo srečanje: ponedeljek, 30. september 2019
OKVIRNA VSEBINA
Evropo, ki sicer geološko gledano skupaj z Azijo tvori enoten kontinent, obravnavamo kot samostojno celino
predvsem zaradi njenih pestrih naravnih značilnosti, ki se prepletajo na zelo mahnem delu kopnega, ter
raznoterih političnih razmer. Evropa je tudi oznaka za enega najrazvitejših delov sveta, kjer države povezuje
skupna ideja evropskega združevanja. Hkrati pa ne gre pozabiti, da nekatere najrazvitejše evropske države
niso članice Evropske unije. Po drugi strani pa ob imenu Evropa ne smemo pomisliti le na njene najrazvitejše
države, ampak tudi na manj razvite države na vzhodu in jugovzhodu Evrope.
V prvem delu izobraževalnih srečanj bomo obravnavali Evropo in njen naravnogeografski okvir ter družbene
procese v sodobni Evropi. V drugem delu bomo sledili Hettnerjevi paradigmi regionalne geografije, ki je danes
najbolj razširjen sistem zemljepisnega preučevanja. Imenuje se po nemškem geografu Alfredu Hettnerju, po
katerem se geografsko okolje študira po plasteh, začenši s plastmi fizične geografije in nadaljuje s plastmi
družbene geografije.
Obravnavali bomo Vzhodno Evropo z Rusijo, Srednjo Evropo, Severno Evropo, Zahodno Evropo, Južno Evropo
in Jugovzhodno Evropo. Pri vsaki regiji bomo natančneje orisali naravnogeografski okvir in aktualne
geografske procese ter izzive po posameznih državah.
V skladu z interesi članov študijske skupine bomo izvedli enodnevno geografsko ekskurzijo.
CILJI
Seznaniti se s poglobljenimi geografskimi spoznanji o Evropi kot celini in njenih posameznih delih.
Razumeti sodobne globalizacijske in integracijske procese in izzive, s katerimi se sooča današnja Evropa.
METODE DELA
Predavanja s slikovno projekcijo, diskusija, ekskurzija, samostojno delo.
UPORABLJENA LITERATURA IN DRUGI VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA
Geografija Evropa, različni učbeniki, atlasi, strokovne monografije in članki, spletni viri.

