Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018, 3. - 7. september, Ljubljana

Poročilo o evalvaciji mnenj udeležencev Mednarodne poletne šole politične
ekologije 2018
Spletni evalvacijski vprašalnik je bil udeležencem poletne šole poslan približno 2 tedna po izvedbi
celotedenskega dogodka. Povezava do vprašalnika je bila poslana vsem 151 udeležencem po elektronski
pošti, skupaj s potrdilom o udeležbi poletne šole.
Do 31.10.2018 je spletni vprašalnik, ki je bil ustvarjen s pomočjo google orodja, izpolnilo 35 udeležencev
poletne šole.
Evalvacijski vprašalnik je bil pripravljen v slovenski in v angleški verziji. V slovenščini je bil izpolnjen 31-krat,
v angleščini pa 4-krat.
Rezultati evalvacije združujejo vseh 35 izpolnjenih vprašalnikov ter so prikazani spodaj, pri vsakem
vprašanju posebej.
1. Glede na vašo celotno izkušnjo s poletno šolo, kako zadovoljni ste bili? (10-odlično oz. zelo
zadovoljni; 1-nezadovoljivo): ocena = 8,51
2. Mednarodna poletna šola je (ustrezno označite)
42,86 % Presegla moja pričakovanja
45,71 %

Zadovoljila moja pričakovanja

11,43 %

Bila pod mojimi pričakovanji

3. Ali ste na poletni šoli spoznali nove koncepte okoljsko in podnebno sprejemljivejšega razvoja
družbe? (ustrezno označite)
25,71 % Sem spoznal/a nove koncepte
60 %

Sem spoznal/a nove koncepte, vendar sem jih nekaj že poznal/a

11,43 %

Sem jih že poznal/a

2,86 %

Ne

/

Drugo:

4. ORGANIZACIJA in PROCES Mednarodne poletne šole politične ekologije (5-odlično; 4-zelo dobro;
3-dobro; 2-zadovoljivo; 1-nezadovoljivo)
Komunikacija in obveščanje udeležencev
4,52
Organizacija poletne šole
4,65
Časovnica poletne šole in točnost
4,09
Moderiranje na poletni šoli
4,09
Postrežba ob odmorih
4,35
Kosila
4,03
Lokacija in prostor
4,57
Tolmačenje
4,86
Jasnost in točnost glede večernih aktivnosti
4,74
5. VSEBINA Mednarodne poletne šole politične ekologije (5-odlično; 4-zelo dobro; 3-dobro; 2zadovoljivo; 1-nezadovoljivo)
Vsebina programa
3,91
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Kvaliteta programa
Aktualnost vsebin
Skladnost vsebine poletne šole z vašimi pričakovanji
Pridobljene koristne informacije
Možnosti za aktivno sodelovanje (vprašanja, razprave...)
Možnosti za mreženje in povezovanje

4,00
4,20
3,76
3,88
4,49
4,56

Zadovoljstvo z vsebino po posameznih dnevih poletne šole. Prosimo izpolnite zgolj za tiste sklope, ki
ste se jih udeležili.
6. PONEDELJEK (5-odlično; 4-zelo dobro; 3-dobro; 2-zadovoljivo;1-nezadovoljivo)
11:00 dr. Andrej A. Lukšič: Pajkova mreža ali kako pravilno postaviti
vprašanje
14:00 dr. Mark CJ Stoddart: Družbena gibanja, izkoriščanje fosilnih goriv in

3,33

prehodi na obnovljive vire energije: lokalizirani spori ali sistematični upor?
16:00 Pogovor s Tomislavom Tomaševičem: Politična ekologija v praksi: od

3,86

ulic do odločevalskih aren
Dodatni komentarji:
7. TOREK (5-odlično; 4-zelo dobro; 3-dobro; 2-zadovoljivo;1-nezadovoljivo)
9:00 dr. Chistoph Görg: Antropocen kot izziv za politično ekologijo
11:00 dr. Dan Chodorkoff: Socialna ekologija: kritičen pogled na današnjo
krizo
14:00 dr. Romina Rodela: Mobilizacijske strategije okoljskih NVO za

4,27

3,85
4,34

okoljsko pravičnost: uporaba znanj in ekspertiz v epidemiologiji v dveh
visoko industrializiranih urbanih območjih
16:00 Pogovor z Urošem Macerlom: Eko krog: kako misli in deluje okoljski
kolektiv?
Dodatni komentarji:

3,34
4,38

8. SREDA (5-odlično; 4-zelo dobro; 3-dobro; 2-zadovoljivo;1-nezadovoljivo)
9:00 dr. Nives Dolšak: Vladovanje skupnin (governance of commons):
preteklost, sedanjost in prihodnost
11:00 Vincent Liegey: trajnostni razvoj, zelena rast ali odrast?
14:00 dr. Xiangzhan Cheng: Eko-civilizacija in eko-estetika: Kitajska

3,55
4,16

perspektiva
16:00 Pogovor z Andrejem Detelo: Inovacijski proces v luči etike in

2,72

ekologije (holistični pogled)
3,35
Dodatni komentarji:
- Ga. Dolšak - preveč časa za eksperiment, ker je zmanjkalo časa za njeno predstavitev (ki bi bila gotovo
zanimiva)
9. ČETRTEK (5-odlično; 4-zelo dobro; 3-dobro; 2-zadovoljivo;1-nezadovoljivo)
9:00 dr. Irina Velicu: Večinskost manjšin: naslavljanje pravic v teoriji
okoljske pravičnosti
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11:00 Okrogla miza: Krčenje prostora civilne družbe
14:00 dr. Ariel Salleh: Kriza globalizacije, družbenega gibanja in

4,00

ekofeministična politika
16:00 Okroga miza s tujimi govorci: Refleksije poletne šole: Kje je mesto

3,82

(politične) ekologije?
Dodatni komentarji:

3,71

10. PETEK (5-odlično; 4-zelo dobro; 3-dobro; 2-zadovoljivo;1-nezadovoljivo)
9:00 Seminar doktorskih študentov
3,76
13:00 Okoljski študentski simpozij
3,92
Dodatni komentarji:
- Premalo časa za dokktorske študente in njihovo predstavitev. Tudi predavanja magistarskih študentov bi
morala biti prevedena v angleščino.

Večerne aktivnosti
11. Ali ste se udeležili večernih aktivnosti?
Da = 31,43 %
Ne = 68,57 %
12. Če da, kako bi ocenili obiskane večerne aktivnosti? (5-odlično; 4-zelo dobro; 3-dobro; 2zadovoljivo;1-nezadovoljivo)
PONEDELJEK: Projekcija dokumentarnega filma Upor
4,50
PONEDELJEK: Druženje po filmu
4,33
TOREK: Igranje z alternativnimi ekonomijami – testiranje namizne igre
4,00
TOREK: Alternativne tura po Ljubljani
*zgolj ena ocena: 5
TOREK: Večerno druženje v Kavarni SEM
4,50
*zgolj 3 ocene:
SREDA: Ogled alternativnih ekonomij v Ljubljani
5,00
SREDA: Večerno druženje v Kavarni SEM
4,33
ČETRTEK: Voden ogled razstave nebeška bitja. Ne človek ne žival
4,25
ČETRTEK:Projekcija dokumentarnega filma Mesto svetlobe in pogovor s
scenaristko filma Nino Cijan
*zgolj 3 ocene: 4,33
ČETRTEK: Ljubljanska feministična tura
*zgolj dve oceni: 5
ČETRTEK: Večerno druženje v AKC Metelkova
4,38
13. Ali je bil pripravljen ustrezni nabor večernih aktivnosti?
Da = 95,24 %
Ne = 4,76 %
14. Ali bi predlagali kakšne druge večerne aktivnosti oz. izboljšavo ponujenih večernih aktivnosti?
- Šport je bila odlična ideja.
- Več časa izmed konca programa in začetka večernih aktivnosti. Projekcije filma so bile zanimljive; mogoče
več aktivnosti o aktualnih okoljskih zadev, manj pa feminističnih/marksističnih per se.
- Super program - žal mi je, da ob večerih nisem bila prosta.

Za konec...
15. Ali boste pridobljene informacije lahko koristno uporabili? Prosimo, pojasnite.
- Zagotovo bom poskušal informacije izkoristiti pri svojem delu ter komuniciranju z ostalimi lokalnimi
deležniki.

Projekt sofinancirata Eko sklad, j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018, 3. - 7. september, Ljubljana
- Da.
- Pridobila sem znanje, ki ga že uporabljam pri svojem doktorskem študiju.
- Da, magistrska naloga in nadaljnje sodelovanje v okoljski sferi prava
- Da, lahko, v nadaljevanju svojega dela.
- v okviru svojega dela v sektorju okoljevarstva
- Ja. Nova znanja na več področjih: eko-feminizem; de-growth itn.
- Da, saj je bil zame pojem politične ekologije do sedaj dokaj nepoznan
- Veliko teoretičnega besedičenja, premalo konkretnih besed, rešitev, predlogov, načrtov...
- Da, saj me zanima področje okoljskega aktivna, ampak sem bila do sedaj z njim bolj slabo seznanjena.
- Prejel sem veliko informacij za osebnostni razvoj in idej za naprej.
- Seveda; v vsakdanjem ozaveščanju drugih, pri lastnem aktivizmu (in, upam, nekega dne spet v
okoljevarstveni službi).
- Sicer težko rečem kako in kdaj jih bom uporabila, gotovo pa bodo sooblikovale moj odnos do tematik, na
katere se nanašajo, v bodoče.
- Da, pri vsakdanjem delu.
- Za izhodišče bodo ok.
- Da, saj sem izvedel ogromno novih stvari, dobil nove ideje, se seznanil z aktualnimi koncepti, ki se zelo
pomembni za moje področje dela.
- Most certainly yes.
- Yes.
16. Kaj vam je bilo najbolj oziroma še posebej všeč?
- Pester izbor predavateljev.
- Organizacija in jasnost posredovanih info, pester izbor govorcev, časovnica (ki je bila presenetljivo točna).
- Veliko udeležencev je bilo študentov, ne samo "znanih starih obrazov". Dobra energija, nekateri dobri
predavatelji, pester večerni program.
- raznolikost, kakovost, novi koncepti, tudi mreženje
- Nova znanja; tuji govorci; nova spoznanstva; kava ob pauzah.
- Dovolj časa med predavanji za diskusijo, spodbujanje izmenjave mnenj, zelo dobri tuji predavatelji
- Pogovor z Urošem Macerlom, prostor, lokacija, prevajanje, časovnica.
- Diskusije po predavanjih, dostopnost govorcev za debato po predavanjih.
- Predavatelji iz ZDA so bili preprosto eni najboljših, kar sem jih slišal. Vse pohvale, da ste jih uspeli gostiti na
poletni šoli.
- Raznolikost, fakultetno-NVO navezava, strukturiranost in urnik, tolmačenje, brezplačna udeležba, veganska
kosila. :) Hvala organizatorjem za super teden; želim si, da bi se kaj takega dogajalo, ko sem še študirala na
FDV. Upam, da se znova vidimo naslednje leto.
- Raznolikost govorcev, raznolikost tem - različni pogledi. Odlična organizacija ne le predavanj, ampak tudi
obrokov in večernega druženja.
- Odpiranje tem, srečanje scen.
- prisotnost ljudi iz različnih sektorjev
- Organizacija, hrana, prevajanje
- Možnost kvalitetnega preživljanja časa s soudeleženci poletne šole na večernih aktivnostih.
- Organization and substantive debates.
17. Dodatni predlogi za izboljšave in komentarji – kaj bi izboljšali, kaj ste pogrešali oz. česa bi lahko
bilo več:
- Hvala za vaš trud, energijo in čas. Upam, da se vidimo naslednje leto.
- Pravni pogled na okoljsko problematiko glede na to da sta politika in pravo obojestransko odvisna ter en
prek drugega oblikujeta okoljske usmeritve v drzavi.
- Po vsakem predavanju je bil že odmor. Bolje bi se mi zdelo, da je več predavanj naenkrat v sklopu (npr. po
dve daljši predavanji) - za tiste, ki nismo imeli časa priti na vse, bi bilo to zelo dobrodošlo.
- boljši predavatelji, bolj konkretne vsebine o okoljskih vprašanjih, dilemah
- Premalo časa za networking (mogoče kreiranje FB skupine udeležencev ali podobno); malo predolga
predavanja govorcev (mogoče je boljše imeti krajša predavanja in več govorcev); prevelik naglasek na
feminističnih in marksističnih pogledih (rabi več interdisciplinarnosti, oz.več perspektive
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"čistega"okoljevarstva-v praksi, manj pa v teoriji.) Npr. Več tematik iz naravoslovnih ved, ekonomije, itn.z
konkretnim vplivom in rešitvami.
- Manjkal je še kakšen aktualen praktičen primer iz naših krajev, npr. Balkan River Defence
(https://balkanriverdefence.org/), ki ga je bežno omenila dr. Ariel Salleh
- Bolj bi mi bilo všeč, če bi bilo več poudarka na aktivizmu - še kakšni posamezniki, organizacije bi lahko
prestavili svoje delo in področja s katerimi se ukvarjajo. Negativni vplivi na okolje so resen problem, katerega
se ne da rešiti z množico teoretično izpeljanih izrazov, katerih pomen komaj kdo razume po pol urni razlagi.
- Mogoče le to, da bi bila predavanja bolj točna v smislu začetka in konca; včasih nam je komajda ostalo kaj
časa za premor med njimi.
- Čeprav je ključnega pomena, da okoljsko krizo osmišljamo na akademski ravni (česar pri nas kritično
manjka), bi bila vesela tudi več mobilizacijskih, aktivističnih glasov in vsebin.
- Govorce bi bilo treba bolj opozarjati, naj govorijo glasneje in v mikrofon, ali pa jih digitalno dodatno ojačati,
saj je bilo nekaj predavanj res težko slišati.
- Več tematik in takšnih dogodkov, ne le ena na leto.
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