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Povzetek: 

 

V prispevku bomo prikazali model dinamičnega integralnega sistema povezovanja vseh 

deležnikov, ki lahko vplivajo na razvoj podeželja. Model temelji na pridobivanju praktičnega 

znanja in izkušenj, ki jih lahko posamezniki ali inštitucije preizkusijo v praksi. Pri vseh 

vsebinah je v ospredju trajnostno gospodarjenje z viri, ohranjanje tradicije in naravne dediščine 

z upoštevanjem kulture podeželskega okolja. V ospredje dajemo uspešnega posameznika, ki je 

zmožen z upoštevanje vseh naštetih načel preživeti sebe, svojo družino ali celo širše okolje.  To 

so tudi ključni elementi naše vizije za trajnostno Evropo. Pri izvajanju tega modela je velik 

poudarek na evropski in mednarodni primerljivosti, ki omogoča dinamično inoviranje in 

fleksibilnost pri spreminjanju politik. 
 

Model se preizkuša v Biotehniškem centru Naklo, ki ima v svoji strukturi sistem 

vseživljenjskega učenja, od formalnega izobraževanja v Srednji in Višji strokovni šoli do 

neformalnega izobraževanja in usposabljanja vseh zainteresiranih deležnikov v 

Medpodjetniškem izobraževalnem centru.  
 

V Srednji šoli je v ospredju t. i. skriti kurikulum, ki vsebuje projektno in raziskovalno delo 

(Znanost mladini, Krkine nagrade, EKO, UNESCO, ZDRAVA šola, eTwinning, projekt Alpska 

šola). Za mednarodno primerljivost so v ospredju povezovanja s podobnimi šolami (SLAVIT 

– naravoslovje treh šol) ter izmenjave dijakov in pedagoškega osebja.  

 

Študijski proces v Višji strokovni šoli je tesno povezan s formalnimi in neformalnimi 

aktivnostmi in izkušnjami. Zato v izobraževalni proces vključujemo širši ekosistem znanja:  1) 

povezujemo se z raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, 2) spodbujamo nove ideje, 

inovacije in 3)  predstavljamo dobre ter slabe prakse različnih subjektov.  

 

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru s pomočjo projektnega in raziskovalnega dela 

razvijamo infrastrukturo, ki bo tudi v prihodnje omogočala izvedbo praktičnih vsebin v realnih 

okoliščinah. Poligoni, kot so: šolsko posestvo, delavnice, laboratoriji, rastlinjaki, trgovina itd., 

omogočajo aktivno vlogo udeležencev v celotnem procesu od idejne zasnove do izvedbe in 

prodaje izdelka ali storitve na trgu. Za prepričljivost le-tega se vključujemo tudi v uradno 

delujoče  sisteme, kot je ekološki certifikat. 

 

Svoje delo preverjamo z mednarodnimi certifikati: ISO standardi 9001:2015, 14001:2015, 

26000:2010 Družbeno odgovorno podjetje, Družini prijazno podjetje in drugimi, s katerimi 

dokazujemo uresničljivost takega modela. 
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