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Želite v svojo ponudbo programov usposabljanja in izobraževanja (še bolj) vplesti tudi naravo, trajnost?
Pridružite se nam na strokovnem dogodku, na katerem se bodo prepletali teorija in praksa, znanstveno in lokalno
védenje, potrebe in možnosti. V diskusijah z dr. Lučko Kajfež Bogataj, dr. Nevenko Bogataj in Antonom Komatom
se bomo soočili z lastnimi prepričanji o trajnostnem razvoju in prišli do novih spoznanj. V predstavitvah Anke
Lipušček Miklavič, direktorice Mlekarne Planike, in Mira Kristana, vodje enote za okolje in prostor na Posoškem
razvojnem centru, bomo spoznali izbrane trajnostne prakse iz Zgornjega Posočja, ki govorijo o soodvisnosti ter
odgovornosti do Doline oziroma okolja, v katerem živimo.
Ob imenovanju ambasadorjev biosfernega območja Julijske Alpe in podelitvi plaket nas bo nagovoril slavnostni
govornik dr. Stanislav Pejovnik, predsednik slovenske nacionalne komisije za UNESCO.
Kombinacija strokovnih izhodišč s strani priznanih strokovnjakov ter dveh vzporednih oblik, kot sta ogled dobre
prakse (Faronika d.o.o.) in proaktivna kavarna, je odlična priložnost in izziv, da prevetrimo in morda na novo
začrtamo smeri priprav in izvedb naših izobraževalnih programov s področja trajnostnega razvoja.

Komu je strokovni dogodek namenjen?
Strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih, ki tako v javnih kot tudi zasebnih ter nevladnih
organizacijah razvijajo in izvajajo različne neformalne izobraževalne programe.
Ključnim vodilnim in strokovnim kadrom, dejavnim v izobraževalnem in drugih sektorjih, ki se tako ali
drugače srečujejo bodisi s trajnostnim razvojem bodisi razvojem neformalnih izobraževalnih programov
(odločevalci na različnih nivojih, predstavniki ministrstev, stroka).
Kaj boste pridobili:
aktualne praktične in teoretične informacije in spoznanja, ki vam bodo pomagala pri
oblikovanju neformalnih izobraževalnih programov in aktivnosti s področja trajnostnega razvoja;
razmislek o tem, kaj lahko izobraževalci odraslih naredimo za trajnostni razvoj;
(samo)evalvacijo vrednot in prepričanj ter svoje ozaveščenosti glede trajnostnega razvoja.

Udeležba na strokovnem dogodku je brezplačna, izvedbo posveta sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter
Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije.

Nosilec izvedbe: Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS)
Sodelujoči: Javni zavod Triglavski narodni park in skupnost Julijske Alpe

PROGRAM
KONFERENCE
UVODNI PLENARNI DEL

9:00 – 9:30

Registracija

9:30 – 9:40

Uvodni pozdravi:
Uroš Brežan, župan občine Tolmin
Mag. Maja Radinovič Hajdič, predsednica ZISS Slovenije

PLENARNO PREDAVANJE – 1. DEL
9:40 – 11:30

RAZSEŽNOSTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Republike Slovenije
Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, Univerza v
Ljubljani

Anton

Komat,

svobodni

raziskovalec

in

naravovarstvenik
11:40 – 12:45

KOSILO (Hotel Dvorec)

PLENARNO PREDAVANJE – 2. DEL
13:00 – 14:15

IZBRANI LOKALNI PRIMERI SOOČANJA Z RAZVOJEM PO NAČELIH TRAJNOSTI
Miro Kristan, Posoški razvojni center
Anka Lipušček Miklavič, Mlekarna Planika

Imenovanje ambasadorjev biosfernega območja Julijske Alpe in podelitev plaket, dr. Stanislav Pejovnik
(predsednik slovenske nacionalne komisije za UNESCO)
DELAVNICE
Razporeditev udeležencev v 2 delovni skupini
Skupina 1
14:15 – 15:45

Voden ogled dobre prakse (Faronika, d.o.o.; le za vnaprej prijavljene)

Spoznali boste zgodbo repopulacije avtohtone soške postrvi, razvoj ribolovnega turizma, ki predstavlja pomemben segment
turistične ponudbe ter izgradnjo nove ribogojnice, kjer se za potrebe regionalne prodaje vzrejajo domorodne vrste rib.

Skupina 2
14:15 – 16:00

Proaktivna kavarna – moderirana omizja:

1. omizje »Ugotavljanje in prepoznavanje potreb ter (z)možnosti za razvijanje novih področij delovanja
izobraževanja odraslih z vidika trajnostnega razvoja«
2. omizje »Vidiki delovanja izobraževanja odraslih v kontekstu trajnostnega razvoja«
3. omizje »Od kritičnega ozaveščanja do kritičnega mišljenja in delovanja«
PREDSTAVITEV IN ZAKLJUČEK
16:00 – 17:00

Predstavitev dela omizij proaktivne kavarne in zaključek dogodka

Dogodek bo povezovala Špela Mrak.

