
MEDNARODNA KONFERENCA: 6. Festivala KO UČIM, GRADIM 
»Za prihodnost planeta« 

 
V sredo, 10. 11. 2021 smo skupaj izvedli odličen Festival v priznanje in čast učitelju. 
 
Na šestem Festivalu, ki je z vašim tvornim sodelovanjem prerasel v mednarodno 
konferenco, se je predstavilo 30 odličnih primerov šolskih praks.  
 

V namen ozaveščanja so v dopoldanskem delu na letošnji mednarodni konferenci 

aktivno sodelovali strokovnjaki iz 11 držav: Španije, Japonske, Avstrije, Indonezije, 

Srbije, Poljske, Nemčije, Nizozemske, Slovaške, Hrvaške in Slovenije, ki so 

prikazali prakse v njihovih državah, kako se trudijo.  

1. Učiti se, da bi vedeli. 

2. Učiti se, da bi znali delati. 

3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj. 

4. Učiti se biti. 

Na pomenljivem svetovnem UNESCO dnevu: ZNANOSTI ZA MIR IN RAZVOJ smo 

razpravljali o pomembnih vprašanjih današnjega in jutrišnjega dne. Z roko v roki:  

znanost in mir.  

V smislu trajnostnega razvoja – vendar znotraj temelja našega življenja, znotraj 

enega planeta, znotraj našega skupnega zdravja in dobre podlage za lepo življenje 

- za nas in vse bodoče generacije . 

Skupaj, aktivno, povezovalno, interdisciplinarno, s spodbujanjem kompetence 

reševanja problemov, strateškega – vizionarskega videnja in načrtovanja dobrih 

»zelenih« rešitev za vse, sistemskega in interdisciplinarnega delovanja, spodbujanja 

prevzemanja odgovornosti in aktivne participacije vseh nas za mlade. 

Spremembe in stanje današnjega časa zahtevajo spremembe v našem načinu 

življenja, delovanja, vrednotenja in etično-moralnega družbenega skupnega življenja. 

Na vprašanje kako spodbujati, realizirati in navduševati ter ravnati trajnostno, 

smo v organizacijskem odboru za letošnji 6. festival Ko učim gradim, oblikovali letošnjo 

temo konference: Za prihodnost planeta z raziskovalnim vprašanjem: Kako mlade 

navdihujemo za trajnostno delovanje?  

 
ZAKLJUČNE MISLI KONFERENCE  

Verjamem in zaupam mladi generaciji, ki ima želje, moč in pogum stvari narediti z 

roko v roki z naravo, da bomo ohranili naš planet tudi za prihodnje rodove. Zato je 

za spremembe potrebno sistemsko, povezovalno, raziskovalno projektno, aktivno 

participativno, transformativno izobraževanje.  

Zagotovo imamo za to najboljše okolje (Slovenija je zelena, vode in polja bogata 

dežela), ki ima močno zavest in željo, da je taka in postane še boljša.  



Dolga zagotovo ne smemo prepuščati pravnukom. Zato zaupam in verjamem v 

dejavnost nas izobraževalcev, da z znanjem, veščinami in etičnim odnosom ter 

odgovornostjo zagotovimo zdravo in dobro življenje tudi prihodnjimi rodovom. 

Zahvaljujem se vsem razpravljalcem, ki ste omogočili razpravo o aktualnih izzivih in 

omogočili delitev praks v širšem območju življenja. 
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