MEDNARODNA KONFERENCA: 5. Festival KO UČIM, GRADIM
Z MISLIJO NA ZEMLJO
V petek, 4. 10. 2019 smo skupaj izvedli odličen Festival v priznanje in čast učitelju.
Na petem Festivalu, ki je z vašim tvornim sodelovanjem prerasel v mednarodno
konferenco, se je predstavilo 141 odličnih primerov šolskih praks.
Gostje so prišli iz 86 različnih ustanov: 43 OŠ, 39 različnih SŠ in 4 zavodov.
Na Festivalu je bilo zastopanih 8 držav: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Srbija,
Slovenija in Španije.
Povzemam iz Uvodnika Zbornika:
»Narava je edinstven sistem, ki smo ga prejeli od očetov, da ga posredujemo vnukom. Zato
mlade generacije želimo opremiti z znanji in spretnostmi, s pomočjo katerih bodo kar najbolje
upravljali naravne vire, predvsem pa živeli zdravo. »Z mislijo na zemljo« je rdeča nit petega
festivala Ko učim, gradim. Za to temo smo se odločili zaradi družbenih dogajanj in z njimi
povezanih vprašanj ter novih učnih okolij, na katere se pripravljamo šole.
Podnebne spremembe, izčrpavanje naravnih virov, velika materialna potrošnja, vse večje
socialne razlike med svetovi so teme, ki morajo najti pravo mesto v izobraževalnih in vzgojnih
ustanovah. Kako spreminjati zavest, vrednostni sistem, kako spodbujati takšna učna okolja, ki
bodo naslednjim generacijam omogočala vzdržen razvoj z naravo oziroma okoljem, v katerem
danes živimo?«
To sta potrdili tudi naši plenarni govornici dr. Lučka Kajfež Bogataj in Urška Zgojznik.
»Prepričana sem, da je največje premike mogoče narediti z vzgojo in izobraževanjem, za kar
pa družba potrebuje učitelja, ki bo znal predstaviti pomembnost trajnostnega razvoja.
Mlade generacije je treba usmerjati k prepoznavanju vrednot v naravi in potencialne
ogroženosti narave v posameznih primerih, da bodo skupaj z ostalimi uporabniki prostora znali
poiskati ustrezne rešitve.
Šola mora biti opremljena tako, da bo sodobni učitelj motiviran za soočenje z nenehnimi
družbenimi spremembami in da bo mladim posredoval tista znanja, spretnosti, vrednote in
tehnologije, da bodo ti znali »ločevati zrnje od plev«. Izzive razvoja v šoli lahko dosežemo le z
odličnim učiteljem – odličnim mentorjem.«
Ko učimo, gradimo. Gradimo znanje, odnose, osebnost, ideje, skupnosti in socialni kapital.
Že uveljavljena področja, ki so jih izbrali in o njih pisali udeleženci, smo letos obogatili s
področjem Trajnostni razvoj.
Zahvala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je podprlo naš dogodek kot častni
pokrovitelj in uvodnim govornikom: dr. Marijanu Pogačniku, direktorju BC Naklo, dr. Stanki
Preskar, namestnici direktorja Zavoda RS za šolstvo, Ivanu Megliču, županu občine Naklo in
dr. Mihu Lovšinu, direktor direktorata za razvoj kadrov na MIZŠ.

Vse dobro in ustvarjalno v prihodnost.
Andreja Ahčin, ravnateljica BC Naklo – SŠ

