Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
združenje za izobraževanje in družbeno vključenost
(902017)

GEOGRAFIJA
Geografija Slovenije, Evrope in sveta
Mentor/ica:
Mag. Erik Logar, zaključil magistrski pedagoški dvodisciplinarni študij geografije in
zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, zaposlen kot raziskovalec na Geografskem
inštitutu Antona Melika na SAZU, član Ljubljanskega geografskega društva. Področji
njegovega raziskovanja sta geografija podeželja in humana geografija.
Kdaj in kje:
PONEDELJEK, 16:30 do 18:00
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, Kletna predavalnica
Prvo srečanje: ponedeljek, 5. oktober 2020
OKVIRNA VSEBINA
Regionalna geografija Evrope in sveta.
Izbrane teme o aktualnih geografskih vprašanjih (Slovenija, svetovni dogodki, procesi, razvoj) na pobudo
predavatelja in udeležencev.
Predvidoma dve ekskurziji po Sloveniji (po dogovoru: osrednja Gorenjska, Prekmurje, slovenska Istra,
škofjeloško gospostvo).
CILJI
Udeleženci pri programu geografija razvijajo spoznavanje in razumevanje:
- lokacij in prostorov (lokalni, regionalni, planetarni vidik), da bi bili sposobni postaviti lokalne, nacionalne in
mednarodne dogodke v geografski okvir in razumeti osnovne prostorske odnose,
- glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo, živalstvo), v medsebojni
pokrajinotvorni povezanosti, da bi razumeli součinkovanje znotraj ekosistemov in med njimi,
- glavnih družbenoekonomskih sistemov na Zemlji (kmetijstvo, naselitev, gospodarstvo, energija, prebivalstvo
in drugi) z namenom pridobiti občutek za prostor,
- različnosti ljudi in družb na Zemlji z namenom ceniti kulturno bogastvo človeštva,
- pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domači regiji, v domačem kraju, občini (lokalna raven),
državi (regionalna raven) in na svetu (planetarna raven) z vidika časovnih sprememb, da bi spoznali, da je vse
v nenehnem spreminjanju (procesni vidik),
- problemov, izzivov in možnosti v okviru planetarne soodvisnosti.
METODE DELA
Razlaga, razgovor, slikovna demonstracija, delo z besedili, delo s slikovnimi viri (zemljevidi, grafi), glasbeni
posnetki.
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA
Slovenija: pokrajine in ljudje / [glavna urednika Drago Perko, Milan Orožen Adamič]. Ljubljana: Mladinska
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Geografija 3, učbenik za geografijo v 2. oz. 3. letniku gimnazijskega in srednjetehniškega izobraževanja
Verdev, H. (2010) Raziskujem novi svet 8. Učbenik v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kolenc Kolnik, J., Korže Vovk, A., Otič, M., Senegačnik, J. (2015) Geografija Afrike in Novega sveta. Učbenik
za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

