KONZORCIJ BIOTEHNIŠKIH ŠOL
SLOVENIJE

»Povezani v izobraževanju za naravovarstvo«
Vabilo in program mednarodnega posveta ob 10. obletnici NARAVOVARSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA
na ravni srednjega in višjega šolstva v Republiki Sloveniji

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
______________________________________________________________________________________

Programski odbor Konzorcija biotehniških šol Slovenije za naravovarstvo vabi na mednarodni posvet z
naslovom POVEZANI V IZOBRAŽEVANJU ZA NARAVOVARSTVO, ki bo potekal
v četrtek, 25. oktobra 2018, med 9. in 14. uro v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije,
Šubičeva 4, Ljubljana.
Šole,* članice Konzorcija biotehniških šol Slovenije, se v okviru vseh svojih izobraževalnih in razvojno
raziskovalnih aktivnosti neposredno in posredno vključujemo v sektor varstva narave tako z vidika smotrne
rabe naravnih virov ter ohranjanja narave kot celote in njenih posameznih delov. Posebej smo pozorni na
vzgojo za kakovostno sobivanje človeka z naravo, znotraj strokovnih panog, ki obvladujejo podeželje in na
širši prostor. Neprestano iščemo rešitve, ki bi uspešno povezale cilje zagotavljanja varstva naravnih virov z
gospodarskim razvojem naše družbe in širšega okolja.
Na več šolah Konzorcija biotehniških šol Slovenije že desetletje neposredno izvajamo izobraževalne
programe za pridobitev naziva naravovarstveni tehnik in inženir naravovarstva.
Cilj konference ni le obeležitev desetletja izobraževanja na področju naravovarstva v okviru Konzorcija
biotehniških šol Slovenije, temveč tudi odpreti ključna vprašanja o nadaljnjem razvoju
naravovarstvenega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob katerih bomo reševali tako strokovne kot
strateške izzive omenjenega področja in splošnega razvoja v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski uniji.

PRIJAZNO VAS VABIMO K UDELEŽBI IN AKTIVNI RAZPRAVI.
Za lažjo organizacijo dogodka Vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 22. 10. 2018, do 15. ure na e-naslov: andreja.ahcin@bcnaklo.si (ime, priimek, naslov, kraj).
Programski odbor za naravovarstveno izobraževanje
Konzorcija biotehniških šol Slovenije

*Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Novo mesto, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Biotehniški center Naklo, Šolski center
Šentjur, Biotehniška šola Rakičan, Biotehniška šola Maribor, Izobraževalni center Piramida Maribor, Biotehniška šola Ptuj, Biotehniška šola Nova
Gorica, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja gozdarska in lesarska šola Celje in Višja strokovna šola Postojna (program
gozdarstvo in lovstvo).

Program
______________________________________________________
8.15-8.45

Prihod in registracija

9.00-9.30

Uvodni nagovori









Branimir Štrukelj, predsednik Komisije Državnega sveta za
kulturo, znanost, šolstvo in šport
Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šol
dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Martina Vuk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Simon Zajc, Ministrstvo za okolje in prostor
Eva Štravs Podlogar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Elido Bandelj, direktor CPI

9.30-13.00

Strokovni prispevki

9.30-9.45

dr. Peter Skoberne, MOP

Varstvo narave – drža ali veščina?

9.45-10.00

dr. Slavko Gaber, PF LJ

O moči vzgoje za razvoj zavesti do ključnih razvojnih vprašanj varstva
narave in razvojnega dela na tem področju.

10.00-10.15

dr. Borut Vrščaj, KIS-VŠVO

Zavedanja o tleh kot o bistvenem delu
zakaj ustrezno umestiti tla v izobraževalni proces?

10.15-10.30

dr. Darja Piciga, MOP

Zeleno gospodarstvo

10.30-10.45

dr. Štefan Merkač, Avstrija

Obnovljivi viri energije glede na naravovarstvo – kako na zeleno vejo?

11.00-11.30

Odmor

11.30-11.45

dr. Marija Markeš, MOP

Kako z naravovarstvom v prihodnje?

11.45-12.00

Heinz Mayer (Biosferni park
Nockberge, Avstrija)

Zusammenarbeit des Schulwesens und der Landwirtschaft im
Naturpark

okolja

Sodelovanje šolstva in kmetijstva na zavarovanem območju

12.00-12.15

Jozef Pyrczaka, direktor Šolskega
centra za okoljsko inženirstvo,
Torunj, Poljska

Zelena delovna mesta in naravovarstveno izobraževanje na Poljskem

12.15-12.30

mag. Teo Hrvoje Oršanič, ZRSZVN

Katera znanja potrebuje naravovarstenik v operativi?

12.30-12.45

dr. Danilo Bevk, NIB

Pomen naravovarstva v kmetijstvu – primer opraševalcev

12.45-13.00

ddr. Ana Vovk Korže, FF MB

Naravovarstveniki so podpora samooskrbi

13.00-14.00

Zaključna razprava








Jože Prah, Zavod za gozdove
mag. Janez Rakar, direktor TNP
Boris Grabrijan, direktor Krajinski park Kolpa
Stanislava Dešnik, direktorica Krajinskega parka Goričko
Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Dušan Prašnikar, Planinska zveza Slovenije

-

