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Še en maturantski ples je za nami. »Ceremonija«, kot 

izpeljali ne samo maturantsko ekskurzijo, ampak tudi ta 

Med dijaki sloviš kot predana pro-
fesorica in ljubiteljica narave. Kako 
ti kljub mnogim delovnim izku-
šnjam še vedno uspeva  ohranjati  
žar, svežino in ljubezen do poučeva-
nja biologije?

Biologija je moja ljubezen. Prouču-
je zgradbo in delovanje živih bitij, nji-
hov razvoj in delovanje. Spogleduje se 
z medicino, veterino, kmetijstvom, … 
Biologija se nas dotika v vsakem tre-
nutku, čeprav večina o tem niti ne 
razmišlja. Nova znanja s področja ge-
netike, molekularne biologije in bio-
tehnologije nam postavljajo izzive in 
etična vprašanja. Vedno večje potrebe 
po surovinah in energentih pa bistve-
no vplivajo na okolje, v katerem živi-
mo. Pojavlja se paradoks napredka, ki 
nam sicer omogoča lažje preživetje; 
ob tem pa se zavedamo,  da se zaradi 
omejenosti naravnih virov trend na-
predka ne bo mogel nadaljevati v ne-
dogled. 

Ker so znanja s področja biologi-
je vpeta v vsakdanje življenje, so di-
jaki za pouk biologije motivirani, 
učitelj pa nosi relativno veliko odgo-
vornost, da jim razširi obzorja  in jih 
psvari pred pastmi sodobnosti. V da-
našnjem času potrošniška mrzlica za-
sipa posameznika z veliko ponudbo in 
mnogokrat nepotrebno »ropotijo«. Za 
uspešno prodajo se v reklamah pogo-
sto uporablja strokovne izraze, ki jih 
veliko ljudi ne razume in nasede stro-
kovnemu (pogosto »kvazi strokovne-
mu«) jeziku. Pa naj gre za hrano, hi-
gienske pripomočke, oblačila, obutev, 
avtomobile, … Danes je najboljša tr-
žna znamka tista, ki ima pridevnik 
eko, bio, natura, naravno in podobno. 
Verjetno ni bolj zlorabljene predpone 
na tem svetu, kot je beseda »eko«. V 
imenu »eko« se kupi in proda marsi-
kaj. Zato je naloga učitelja biologije, 
da poda osnovno biološko znanje di-
jakom, jih nauči to znanje uporabiti v 
novih situacijah, predvsem pa jih na-
učiti kritičnega razmišljanja. Kot bio-
loginjo me skrbi in žalosti dejstvo, da 
se je področje ekologije v pogovornem 
jeziku skrčilo izključno na teme, ki se 
tičejo izključno potreb in delovanja 
človeka. Ekologija je mnogo več kot 
to. To je med drugim dokaz za izre-
dno slabo biološko znanje v današnji 
družbi.

Danes se dijaki poleg šole ukvar-
jajo z mnogo drugimi aktivnostmi, 
vsekakor so ustvarjalni in vedoželjni. 
Zelo veliko časa posvečajo raziskova-
nju narave, predvsem na internetu. 
Sledijo vsem mogočim eksperimen-
tom, odkritjem in informacijam. Bolj 
kot so informacije neverjetne, bolj jih 
pritegnejo. Sama komaj sledim vsem 
novicam, zato dijake vzpodbujam k 
temu. Velikokrat čas pri uri nameni-
mo vprašanjem: »Ali je to res?, Je to 
mogoče?, Kakšne so možne posledi-
ce?« ipd. Dijaki imajo veliko nefor-
malnega znanja, ki ga je potrebno uo-
kviriti v širšo sliko. 

Opažam, da manj časa posvečajo 

raziskovanju pristnega okolja. Ne po-
znajo najpogostejših cvetlic na trav-
niku, dreves in pogostih ptic. Zato se 
trudim, da z eksperimentalnim in te-
renskim delom pri pouku biologije 
pridejo v stik z naravo, avtentičnimi 
situacijami in izkustvenim spozna-
njem. Zanimivo je opazovati dijake, 
ki se prvič srečajo z merjenjem delo-
vanja srca in proučujejo EKG svojega 
srca, preizkušajo reflekse in se čudijo 
pestrosti življenja pod mikroskopom. 
Vedno znova me navdušujejo teren-
ske vaje na Kovku. Dijaki raziskujejo 
živali tal, ki jih večinoma ne poznajo. 
Kljub morebitnemu začetnemu odpo-
ru do te drobne »mrgolazni«, kmalu 
odpadejo vsi predsodki in postanejo 
pravi raziskovalci z lupami, knjigami 
in beležkami. Med sabo razpravljajo, 
postavljajo vprašanja in iščejo odgo-
vore. Ko opazujem njihovo delo, za-
gnanost in vedoželjnost, je ves trud 
poplačan. 

Moja zavzetost za poučevanje bio-
logije izvira iz ljubezni do predme-
ta in odgovornosti do svojega dela. 
Vsak učitelj, ki ima rad svoje delo in 
svoje področje, se na  tem področju 
strokovno izpopolnjuje in gotovo zna 
zavzeto predajati svoje znanje ter nav-
dušiti dijake za delo. 

Bila si aktivna članica šolskega ra-
zvojnega tima, ki je vodil projekt 
didaktične prenove na naši šoli. V 
projektu so bili zastavljeni  cilji, s ka-
terimi naj bi izboljšali kakovost pe-
dagoškega dela. Ali so se ti cilji po 
tvojem mnenju uresničili?

Življenje se spreminja. Podobno ve-
lja tudi za šolo. Zato je bila didaktična 
prenova gimnazij potrebna. Drugač-
ni odnosi v družbi in nova didaktič-
na znanja so narekovali spremembe. 
Skozi projekt smo preizkušali nove 
metode, ocenjevali njihovo vrednost 
in uspešnost. Predlogov je bilo veli-
ko, nekateri so se za posamezne učne 
situacije pokazali kot uspešni, dru-
gi manj. Mislim, da smo se učitelji iz 
tega veliko naučili. Katere nove stra-
tegije poučevanja in v kakšni meri jih 
uporabljamo je predvsem stvar posa-
meznega učitelja in narave njegovega 
predmeta. Težko bi ocenila, v kakšni 
meri smo dosegli cilje didaktične pre-
nove. Tudi ne bi želela ocenjevati pe-
dagoškega dela drugih učiteljev. Zase 
lahko povem, da sem v svoji pedago-
ški praksi marsikaj spremenila. V di-
daktičnem pomenu je biologija kot 
predmet doživela velike spremembe. 
Pouk ni več tako faktografski, od di-
jakov ne zahteva več toliko pomnjenja 
nebistvenih podatkov, kar je smisel-
no. Pouk je zasnovan konceptualno. 
Osnovni biološki koncepti se nadgra-
jujejo in dopolnjujejo od prvega do 
četrtega letnika gimnazije. Včasih se 
pošalim in pravim, da mi je biologija 
šele sedaj zares pri srcu, ker je postala 
bolj logična in smiselna. Težavo pred-
meta vidim predvsem v obsegu učne 
snovi. Tega problema pa ne more re-
šiti didaktična prenova. 

Narava ti predstavlja vrednoto. 
Kako svoj odnos do nje udejanjaš v 
vsakdanjem življenju?

Včeraj sem na sprehodu s psičko 
Piko občudovala svileno siva socve-
tja vrb, ki bogatijo še neolistane veji-
ce, nabrekle cvetne popke črnega trna, 
ki čakajo, da se vsak čas razbohotijo v 
svoji belini in prepojijo ozračje z me-
dičino. Letos trobentice neverjetno 
bogato cvetijo. Posejane na še vedno 
zimsko rjavih bregovih potoka delu-
jejo kot lučke. Med grmičevjem je vse 
živahno. Stržki  in kosi brskajo za pri-
boljški na tleh, sinice čebljajo, čaplje 
elegantno brez naglice stikajo za hra-
no na polju in budno oko ujed preži 
za plenom v nizki travi. Sedaj je čas, 
ko na polju opaziš lunje, ki se za ka-
kšen dan ustavijo v Vipavski dolini na 
oddihu, pred nadaljevanjem poti proti 
severu. Čmrlji iščejo primerna domo-
vanja za ustvarjanje novega legla. Ži-
vljenje se poraja in hiti novim izzivom 
naproti. Ni potrebno oditi daleč. Za-
došča odmik iz mesta na ajdovsko po-
lje, da doživiš življenje. Kadar mi čas 
dopušča, si rada privoščim pohode po 
pobočju Gore ali zaidem v Trnovski 
gozd. Uberem jo po manj uhojenih, 
samotnih poteh, se prepuščam zvo-
kom gozda in pustim mislim prosto 
pot. Zimski čas v Trnovskem gozdu 
ima prav poseben čar. Ko pokrajino 
pokrije sneg, jo prevzame neverjetna 
spokojnost. Takrat nataknem krplje 
in se predajam brezpotjem po pogorju 
Golakov ter vsakič znova razmišljam 
o tem, v kako lepem koncu Slovenije 
živim.

Pomladansko srečanje za stare starše
V vrtcu, ki deluje na Srednji šoli 

Veno Pilon Ajdovščina, v mesecu 
marcu najmlajšim otrokom pred-
stavljamo pomen družine in razu-
mevanja vseh članov v njej. Zato 
smo se odločili in povabili babice in 
dedke, da nas obiščejo in preživijo 
prijetno dopoldne z nami. 

Zaradi lažje izvedbe smo  imeli sre-
čanje v plesni učilnici, ki so nam jo 
odstopili na Srednji šoli Veno Pi-
lon Ajdovščina. Sodelovanje s šolo 
je odlično, tako z organizacijske kot 
tudi s strokovne plati, zato se jim is-
kreno zahvaljujemo. 

Srečanje se je začelo z nastopom 
plesne skupine Ajda, v kateri že ne-
kaj let plešejo upokojenke, ki z raz-
ličnimi plesi zabavajo tako mlado 
kot starejšo publiko. Tudi naše sre-
čanje so popestrile z nekaj prisrč-
nimi točkami, ki so navdušile tudi 
naše otroke, saj so jih opazovali z 

velikim zanimanjem in jim na kon-
cu močno zaploskali. Nekaj plesnih 
točk (Peričice, Ples pingvinov, Pre-
bujanje) so starim staršem zaplesa-
li tudi njihovi vnuki in jim tako po-
kazali, kaj vse so se naučili v vrtcu.

Kljub temu da je ob odhodu sta-
rih staršev pritekla kakšna solzica, 

smo skupaj preživeli prijetno druže-
nje. Vloga starih staršev pri otroko-
vem odraščanju pomeni zelo veliko 
za njegov razvoj, saj mu lahko dajo 
vso toplino in vrednote, ki so v da-
našnjih časih zelo pomembne.  

Otroci  iz skupine Zmajčki, Balončki 

ter Nastja, Polona, Karmen, Dolores
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25. Medobčinski otroški 

parlament v Ajdovščini
Otroški parlament je eden izmed programov za uveljavljanje pravic otrok, predvsem pravice do svo-
bode izražanja. 

Gre za obliko vzgoje otrok 
za demokracijo, ki poteka 
v obliki razprav na ravni 

šole, občine, regije in na državnem 
nivoju. Mladi parlamentarci se vsa-
ko leto posvetijo določeni temi in ob 
pomoči mentorjev razvijajo in izra-
žajo svoje poglede. Letos so se učen-
ci ajdovske in vipavske občine na 
medobčinskem parlamentu zbrali 
že petindvajsetič, parlament pa je 
potekal v prostorih OŠ Danila Lo-
karja v Ajdovščini. Razpravljali so 
na temo ‘’izobraževanje in poklicna 
orientacija’’. Kot organizatorji otro-
škega parlamenta v Medobčinskem 

društvu prijateljev mladine vsako 
leto na zasedanje mladih parlamen-
tarcev povabimo tudi predstavnike 
občin in nekaterih javnih institucij. 
Tako so otroke letos pozdravili in 
nagovorili župan občine Ajdovšči-
na, predsednik odbora za družbene 
dejavnosti občine Vipava ter pred-
stavnici Ljudske Univerze Ajdovšči-
na in Zavoda za zaposlovanje, ki so 
poudarili pomembnost družbenega 
udejstvovanja mladih, vseživljenj-
skega učenja, izražanje mnenja 
mladih ipd. Mladi parlamentarci 
so najprej izvolili svoje predsedstvo 
sestavljeno iz treh članov in ti so 

samostojno vodili zasedanje. Učen-
ci so poročali o delu na delavnicah 
MDPM Ajdovščina o ‘’De Bonovih 
orodjih razmišljanja’’, ki so se jih 
udeležili v decembru, nato pa so 
pričeli z delavniškim delom parla-
menta, kjer so govorili o poklicih, 
zaposlovanju in samozaposlovanju. 
Delavnice so vodili dijaki gimnazije, 
predstavniki Hiše mladih in uspe-
šna podjetnica. Sledila je zaključna 
razprava, kjer so učenci predstavi-
li vtise in zaključke z delavnic ter 
se pogovarjali in podali zaključke 
o letošnji temi. Ob koncu so izvo-
lili še dva predstavnika, ki se bosta 
udeležila nacionalnega otroškega 
parlamenta, glasovali o predlogih 
za temo naslednjega parlamenta, 
ter sklenili, da se ponovno srečajo 
na regijskem otroškem parlamentu. 
Predsedstvo je prisotnim učencem 
zaželelo sprejem pravih odločitev 
glede izbire poklica in izobraževa-
nja, mentorjem in drugim gostom 
pa veliko zadovoljstva v svojih po-
klicih. Tem željam se pridružujemo 
tudi v našem društvu. 

Maša Čibej, MDPM Ajdovščina

Z glasbo v pomlad
Mesec marec je že odprl svoje duri, prvi zvončki, žafrani in narcise že krasijo naše vrtove ter kličejo 
pomlad. Dnevi se daljšajo in narava nas vabi k delu.

V tem času se radi spomi-
njamo vseh žena, mater, 
očetov in starih staršev. V 

znak hvaležnosti jih radi obdarimo 
z majhnimi pozornostmi. V petek 
13. marca, smo se v ta namen zbrali 
v stari šoli v Ložah, kjer so se naši 
najmlajši na prav poseben način 

zahvalili staršem in starim staršem. 
Med nastopajočimi so bili otroci, ki 
prepevajo ali pa se učijo spretnosti 
igranja na strunah tamburic. 

Kot prvi, so pod vodstvom Tine 
Mezinec nastopili tamburaši zače-
tniki, ki so člani društva Vipavskih 
tamburašev. 

V nadaljevanju, so s svojimi glaso-
vi program polepšali pevci otroške-
ga pevskega zbora OŠ Draga Bajca 
Vipava, podružnice Goče, pod vod-
stvom Sare Furlan ter ob spremljavi  
Maje Sajovic. 

V zadnjem delu programa, pa se 
je otroškim glasovom pridružil še 
zvok tamburic otroškega orkestra 
Vipavskih tamburašev, pod vod-
stvom Mete Praček. 

Starši nastopajočih ter krajani Lož 
in Manč smo z močnim aplavzom 
nagradili pevce in tamburaše. Kon-
cert smo zapustili veseli, obogateni, 
v naših ušesih pa so še dolgo odme-
vali zvoki tamburic ter otroško pe-
tje. 

Tina Mezinec in Sara Furlan

Dan za spremembe
Slovenska filantropija se že več kot 20 let aktivno odziva na druž-
bene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo, deluje na 
področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica 
človekovih pravic. Z Dnevom za spremembe želimo ljudi spomniti 
na pomembno vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega načina ži-
vljenja vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika.

Preko prostovoljske akcije 
bomo skušali prebivalce Slo-
venije nagovoriti, da stopijo 

iz ustaljenih smernic, zavihajo roka-
ve in za en dan postanejo prostovolj-
ci. Morda koga od njih navdušimo, 
da bo prostovoljsko delo opravljal še 
naprej. 

Šesti Dan za spremembe bo pote-
kal tudi v organizaciji Hiše Sadeži 
družbe Vipava, saj smo prepričani, 
da smo za življenje v naši skupnosti 
odgovorni vsi. 

V tednu med 23. in 27. marcem 
bomo zbirali rabljene, vendar ohra-
njene stvari: otroško opremo, igra-
če, športno opremo itd., ki je ljudje 
ne potrebujejo več, prav pa bi prišla 
nekomu drugemu. 

V torek, 28. marca 2015 med 10.00 
in 13.00 uro, na parkirišču za občino 
Vipava, boste lahko zbrane predme-
te zamenjali za simbolični prispe-
vek. Izkupiček bo v celoti name-
njen medgeneracijskemu dogodku 
v lokalni skupnosti.  V okviru Dne-
va za spremembe se bodo odvija-
le tudi medgeneracijske delavnice, 
na katerih bodo sodelovali otroci iz 

osnovne šole, starejši iz Pristana, se-
veda pa vabljeni tudi vsi ostali. 

Upamo, da se nam boste pri cilju 
povezovanja ljudi v lokalni skupno-
sti in aktiviranju posameznikov pri-
družili tudi vi. 

Za več informacij pokličite  08 205 
33 05 ali nam pišite na hisa-vipava@
filantropija.org 

Ne prepuščaj se toku, SPREMI-
NJAJ tudi TI. 

rl

Miškolinka Damjana 

na Lozicah
V sredini marca sta društvo Zdravljica Lozice in KS Lozice organi-
zirali prireditev s katero se je želelo počastiti več praznikov tega 
meseca – dan žena, dan mučenikov, čudovito gregorjevo in seve-
da dan materinstva.

Ideja je bila, da razveselimo otro-
ke in posledično bodo veseli tudi 
ostali… Tako se je tudi zgodilo. 

Udeležba otrok (28) je večkratno 
presegla domačo otroško populaci-
jo ciljne starosti med 2 in 8 let, vseh 
skupaj pa se nas je nabralo skoraj 60, 
kar je preseglo pričakovanje organi-
zatorjev. Glas, kako Miškolinka piše 
pesmi, je segel od Postojne do Aj-
dovščine, pretežno pa od Razdrtega 
do Podrage. Glasbena predstava je 

nastala na podlagi zgoščenke otro-
ških pesmic ‘Miškolinček’, ki vklju-
čuje didaktične, poučne in vzgojne 
pesmice ter hkrati  pesmice za razgi-
bavanje, rajanje... Damjana Urh, ki 
je Miškolinka Damjana, je avtorica 
zgoščenke in predstave, skozi inte-
raktivno predstavo otroke spodbu-
ja, da v njej zavzeto sodelujejo in se 
obenem učijo. 

Marko Nabergoj

ŠOLSKA


