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Med 15. in 23. novembrom 2014 bo v Sloveniji že osmo leto potekal Teden 
globalnega učenja v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij za 
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč s financiranjem Ministrstva za 
zunanje zadeve RS.         
 
KAJ JE TEDEN GLOBALNEGA UČENJA?  
Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo 
države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah 
potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in 
solidarnosti.  
 
KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA?  
Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, 
študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, 
ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, 
solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti 
tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej 
globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.  
 
KAJ JE GLOBALNO UČENJE?  
Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in 
posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in 
skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov 
človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter 
delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, 
socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam 
 
PREHANSKA VARNOST 
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2014 je »Prehranska varnost«, ki se osredotoča na 
različne globalne vidike dostopa do hrane, odnosa do hrane in pomena kvalitete hrane. 
Organizacije in šole se bodo na svojih področjih navezovale na področja kot so  lokalna in 
globalna neenakost in nepravičen dostop do hrane, stereotipi, medkulturna percepcija odnosa 
do hrane, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do področij, ki trpijo hudo lakoto, 
spoštovanje človekovih pravic in pravice do hrane. 
 
Vse aktivnosti letošnjega TGU so del aktivnosti v okviru Evropskega leta za razvoj 2015.  
Več informacij o ELR2015. 

  
wwwwww..ttuuddiittii..ssii  

wwwwww..ssllooggaa--ppllaattffoorrmm..oorrgg  

  

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/
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NNAAPPOOVVEEDDNNIIKK  DDOOGGOODDKKOOVV  
 
Ponedeljek, 17. november 2014 
8.00 | »Potopisno predavanje: Kako je v Burundiju?« | Gregor Česnik bo dijakom Šolskega centra 
Velenje predstavil projekt izgradnje slovenske vasi v Burundiju Humanitarnega društva ADRA Slovenija. 
Sam je že večkrat obiskal Afriko, med njimi tudi Burundi. Kako je živeti v eni izmed najrevnejših držav?  
Kakšne so značilne jedi te države? Kako se spremeni vsakdan ljudi, ki jim pomagamo pri izgradnji hiše? 
Kako projekt poskrbi za prehransko varnost Burundijcev, ki bo trajala tudi po zaključku projekta? Kako 
to vpliva na nas? Dogodek bo potekal v Gaudeaumusu v Velenju. | Humanitarno društvo ADRA 
Slovenija | maja.ahac@adra.si 
 
9.00 | »Delavnica«| Za učence bodo izvedli delavnico na temo prehranske varnosti. | Osnovna šola 
Preserje | majazidar@hotmail.com 
 
9.00 | »Ena človeška družina, hrana za vse«| Na urah oddelčne skupnosti bodo za učence izvedli 
delavnico Ena človeška družina, hrana za vse. Z izvedbo delavnice bodo učence pripravili na dan šole, ki 
bo na temo Moj odnos do hrane. |Osnovna šola Polhov Gradec | ilinka.kucler@guest.arnes.si 
 
13.00 | »Vpliv kmetijstva in ribolova na okolje«| Ogled filma o kmetijstvu in ribolovu ter njunem vplivu 
na okolje. Po ogledu bo sledila razprava o pomenu kmetijstva in ribolova v našem življenju – tako o 
prehranski vrednosti obeh primarnih gospodarskih dejavnosti, kot o njunem vplivu na okolje. | Osnovna 
šola Škofja Loka - mesto | anica.stele@gmail.com 
 
13.00 | »Delavnice o prehranski varnosti«| Predvidevajo izvedbo ene ali dveh delavnic s področja 
prehranske varnosti za učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja . Delavnice bodo prvenstveno 
namenjene nadarjenim učencem, dobrodošli pa so tudi drugi zainteresirani učenci. Mentorici bosta 
učencem ponudili več možnih tem (Stopite korak naprej, če imate radi čokolado; Daleč in blizu; Grenak 
priokus kave; Igra z biseri); učenci se bodo odločili za udeležbo v eni/dveh. Hkrati bodo poskrbeli za 
pravično sladkanje in odžejanje. | Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor|  
klavdija_sipus@hotmail.com,natalija.carmona@amis.net   
 
17.00 | »Muzikal na temo prehranske varnosti«| Dogodek bo obsegal muzikal  in ogled filma na temo 
prehranske varnosti ter predstavitev sodelovanja šole na tem področju. | Osnovna šola Vič, Ljubljana| 
051 606 847 
 
Torek,  18. november 2014 
17.00 | »Predstavitev delavnic in drugih aktivnosti društva Humanitas za osnovne in srednje šole« | 
Predstavitev je namenjena predvsem učiteljicam in učiteljem osnovnih in srednjih šol ter pedagoškim in 
mladinskim delavcem. Predstavili bodo aktivnosti z različnih področjih globalnega učenja (razvojna in 
okoljska problematika, medkulturnost, kritično razmišljanje), ki jih pokrivajo,  didaktična gradiva 
(priročniki in druge publikacije, audio-vizualni material, razstave)in izvedli tudi krajšo predstavitveno 
delavnico, na kateri bomo praktično prikazali način dela. | Hiša Svetov (Knjižnica Otona Župančiča) 
Ljubljana | mateja@humanitas.si 
 
Sreda,  19. november 2014 
8.00 | »Delavnica: Uvod v globalno učenje« | Delavnica je namenjena študentkam in študentom 
Fakultete za socialno delo in je prva v sklopu treh delavnic, ki jih bodo izvedli. V uvodnem delu bodo 
spregovorili o sodobnih globalizacijskih trendih, razporeditvi prebivalstva, premoženja in porabi 
naravnih dobrin. Skozi različne simulacije in interaktivne dejavnosti bodo razkrivali tudi osnovne 
vedenjske in mišljenjske vzorce, ki poganjajo delovanje potrošniške družbe ter raziskovali njene 
paradokse in nevzdržnost. | Fakulteta za socialno delo, Ljubljana | mateja@humanitas.si 
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17.00 | »Prehranska varnost, samooskrba in pasti tajnih trgovinskih sporazumov« | V Kavarni SEM 
Ljubljana bosta potekala projekcija dokumentarnega filma The Economics of happiness in pogovor z 
gosti. | Gibanje za pravično družbo | iva.zozolly@telemach.net 
 
Četrtek, 20. november 2014 
8.00 | »Potopisno predavanje: Kako je v Burundiju?« | Gregor Česnik bo učencem predstavil projekt 
izgradnje slovenske vasi v Burundiju Humanitarnega društva ADRA Slovenija. Sam je že večkrat obiskal 
Afriko, med njimi tudi Burundi. Kako je živeti v eni izmed najrevnejših držav? Kako se spremeni vsakdan 
ljudi, ki jim pomagamo pri izgradnji hiše? Kako projekt poskrbi za prehransko varnost, ki bo trajala tudi 
po zaključku projekta? Dogodek bo potekal na Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. | 
Humanitarno društvo ADRA Slovenija | maja.ahac@adra.si 
 
10.00 | »Šolski radio o prehranski varnosti« | Dijaki Srednje zdravstvene šole Celje bodo v sklopu 
šolskega radia spregovorili in poslušali o prehranski varnosti in sočutju, povezanim s prehrano, saj šola v 
novembru posveča pozornost sočutju kot vrednoti.| Srednja zdravstvena šole Celje | 
cvetkapangerl@gmail.com 
 
11.30 | »Stopi korak naprej, če imaš rad čokolado« | Pri predmetu Domovinska in državljanska kultura 
in etika bodo izvedli delavnico iz priročnika Svet med vrsticami, in sicer delavnico Stopi korak naprej, če 
imaš rad čokolado.| Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki| petra.perne@gmail.com 
 
12.00 | »Prehranska varnost, samooskrba in pasti tajnih trgovinskih sporazumov« | Na razpravi v 
organizaciji obalnega sindikata OSO KS 90, Gibanja za pravično družbo (GPD) in Raziskovalnega inštituta 
za socialno ekonomijo (RISE) bodo sodelovali dr. Gorazd Pretnar, Zavod za zdravstveno varstvo Koper, 
mag. Viljanka Vesel,  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Euro Brozič, generalni sekretar OSOKS90 
Koper| Ljudska univerza Koper, učilnica 1| iva.zozolly@telemach.net 
 
15.30 | »Dan odprtih vrat: Moj odnos do hrane« | Izvedli bodo dan šole v obliki dneva odprtih vrat, na 
katerega bodo povabili širšo javnost. Dan odprtih vrat bo na temo Moj odnos do hrane.  Tema se bo 
navezovala na širša področja: medkulturna percepcija odnosa do hrane, globalno državljanstvo, 
globalna odgovornost do področij, ki trpijo hudo lakoto. Ponudili bodo osem delavnic za učence 6. – 9. 
razreda (npr. The New Food Pyramid, Literarna delavnica: Lakota ima veliko obrazov, Ali je ta hrana 
zame?; Likovna delavnica: Motivi prehranjevanja in hrane v umetniških delih; Izvor in pot hrane, Sočni 
napitki za hladne dni) in osem delavnic za učence 1. – 5. razreda (npr. Razlika v prehranjevalnih 
kulturah). Vsak učenec se bo udeležil dveh različnih delavnic. Po delavnicah bosta sledila kviz in 
predstavitev raziskovalne naloge. Aktivnosti bodo prepletene s predavanjema Marte Satler z naslovom 
Moj odnos do hrane je – hvaležnost, kjer bo predstavila področja sveta, ki trpijo hudo lakoto. 
Pred dogodkom bodo učenci pod mentorstvom Darinke Orel izvedli mednarodno raziskovalno nalogo. 
Cilj naloge je ugotoviti: »Kakšna je prehrana učencev v tujih državah?« in »Kakšna je šolska prehrana v 
tujih državah?«. Šolski novinarji bodo ugotavljali »Zakaj učenci zavržejo šolsko kosilo ali 
malico?«|Osnovna šola Polhov Gradec | ilinka.kucler@guest.arnes.si 
 
17.00 | »Prehranska varnost, samooskrba in pasti tajnih trgovinskih sporazumov« | V Kavarni SEM 
Ljubljana bosta potekala projekcija dokumentarnega filma Food, Inc in pogovor z gosti. | Gibanje za 
pravično družbo | iva.zozolly@telemach.net 
 
17.00 | »Okrogla miza: Kaj nam govorijo zgodbe mednarodnih prostovoljcev?« | Na okrogli mizi 
Zavoda Voluntariat in Humanitasa bodo spregovorili o izzivih mednarodnega prostovoljnega dela, vlogi 
globalnega učenja in pomena spodbujanja kritičnega razmišljanja prostovoljcev o globalnih izzivih. Zakaj 
je globalno prostovoljstvo lahko razumljeno kot oblika kolonializma ter zakaj in kaj je potrebno, da    
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organizacije in prostovoljci tovrstne stereotipe in prakse zmanjšujejo in jih nadomeščajo s praksami 
medsebojnega spoštovanja, razumevanja in enakovrednega sodelovanja. Na okrogli mizi bodo 
sodelovali prostovoljci, ki imajo izkušnje s prostovoljnim delo v Beninu, Gani in v Indiji. Dogodke bo 
moderirala Alenka Oblak. Namenjena je vsem organizacijam, ki pošiljajo prostovoljce, prostovoljcem in 
tudi širši javnosti. Okrogli mizi bodo v naslednjih tednih sledile še predstavitve prostovoljcev iz Gane, 
Benina in Indije. | Hostel Celica, Ljubljana | globalno@zavod-voluntariat.si, mateja@humanitas.si 
 
Petek, 21. november 2014 
13.00 | »Delavnice o prehranski varnosti«| Predvidevajo izvedbo ene ali dveh delavnic s področja 
prehranske varnosti za učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja . Delavnice bodo prvenstveno 
namenjene nadarjenim učencem, dobrodošli pa so tudi drugi zainteresirani učenci. Mentorici bosta 
učencem ponudili več možnih tem (Stopite korak naprej, če imate radi čokolado; Daleč in blizu; Grenak 
priokus kave; Igra z biseri); učenci se bodo odločili za udeležbo v eni/dveh. Hkrati bodo poskrbeli za 
pravično sladkanje in odžejanje. | Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor|  
klavdija_sipus@hotmail.com,natalija.carmona@amis.net 
 
dopoldan | »Semena svobode« in igrica »Piškotki«| Učenci  si bodo ogledali film Semena svobode in 
izvedli igrico Piškotki. Ogledu bo sledila razprava o filmu in razporeditvi dobrin v svetu. | Osnovna šola 
Pivka,tajnistvo.os-pivka@guest.arnes.si  
 
Sobota, 22. november 2014 
9.00 | »Delavnice o prehranski varnosti«| Predvidevajo izvedbo ene ali dveh delavnic s področja 
prehranske varnosti za učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Delavnice bodo prvenstveno 
namenjene nadarjenim učencem, dobrodošli pa so tudi drugi zainteresirani učenci. Mentorici bosta 
učencem ponudili več možnih tem (Stopite korak naprej, če imate radi čokolado; Daleč in blizu; Grenak 
priokus kave; Igra z biseri); učenci se bodo odločili za udeležbo v eni/dveh. Hkrati bodo poskrbeli za 
pravično sladkanje in odžejanje. | Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor | 
klavdija_sipus@hotmail.com, natalija.carmona@amis.net 
 

VVEEČČDDNNEEVVNNII  DDOOGGOODDKKII  
 
15. – 23. november 2014  
O prehranski varnosti in dogodkih, povezanih z letošnjim Tednom globalnega učenja, bo poročal tudi 
Infodrom, dnevnik za otroke in mlade na Televiziji Slovenija. | www.infodrom.si | 
barbara.stegeman@rtvslo.si 
 
17. – 21. november 2014  
Odpadna hrana 
Dijaki Srednje šole za prehrano in živilstvo Maribor bodo obravnavali temo »Odpadna hrana«, s 
poudarkom na pravilnem odnosu do hrane in nepravičnem dostopu do nje. Poučili se bodo o globalni 
neenakosti in medkulturnih razlikah. Med načrtovanimi aktivnostmi so ogled filmov, videov in razprava 
na temo prehranske varnosti in odpadne hrane, pregled člankov na izbrano temo, izdelava plakatov in 
napisov, ki jih bodo dijaki skupaj s fotografijami nalepili na stene hodnikov šole, delavnice o pravičnem 
dostopu do hrane in o pravični trgovini. Dejavnosti bodo povezovali tudi z aktivnostmi v okviru projekta 
»Za dvig socialnega in kulturnega kapitala« ter dneva slovenske hrane (21. 11. 2014). | IC Piramida 
Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo | apolonija.lipovsek@guest.arnes.si, 
vesna.postuvan@guest.arnes.si 
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17. – 21. november 2014 
Veš, kaj ješ? 
Srednja trgovska šola Maribor bo izvedla aktivnosti na temo »Veš, kaj ješ?« Načrtujejo delavnice na 
temo aditivi v živilih, kjer se bodo spraševali in odgovarjali na vprašanje, zakaj kupujemo pisane 
bombone in pijače z umetnimi barvili, jogurte z umetnimi sladili; delavnice na temo »Kozarec zdravja«, 
izdelavo plakatov in ogled filmov ter dokumentarcev na temo prehrana. V delavnice bodo vključeni 
dijaki vseh letnikov in programov. | Srednja trgovska šola Maribor | Natasa.kranjc1@guest.arnes.si 
 
17. – 21. november 2014 
Razstava o prehranski varnosti 
Osnovna pola Bakovci bo v šolskih prostorih pripravila razstavo pridelkov iz šolskega vrta 
ozaveščevalnim pridihom – zapisi na temo prehranske varnosti. | Osnovna šola Bakovci | 
alenka.mujdrica@gmail.com 
 
17. – 21. november 2014 
Na razredni stopnji Osnovne šole Danile Kumar si bodo učenci ogledali video o razlikah v prehrani po 
svetu in narisali ali zapisali ugotovitve. Učenci predmetne stopnje bodo s pomočjo gradiv in materialov 
raziskovali, kako bi ljudje lahko pristopili k tematiki, potekala bo tudi razprava. Pri treh kuharskih krožkih  
bodo učenci pod vodstvom mentoric pripravljali riž, kot najbolj razširjeno živilo svetu, na več načinov in 
z recepti iz različnih koncev sveta. | Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana|maja.gruden@yahoo.com,  
klavdijacuk@gmail.com, stasa.popovic@gmail.com 
 
17. – 21. november 2014 
Prehranska varnost: Aditivi – nujno zlo sodobnega človeka? 
Dijaki Srednje zdravstvene šole Celje bodo spregovorili in poslušali o prehranski varnosti in sočutju, 
povezanim s prehrano, saj šola v novembru posveča pozornost sočutju kot vrednoti. Razredniki bodo na 
razrednih urah obravnavali predlagano problematiko, dijaki bodo izdelali plakate. | Srednja zdravstvena 
šole Celje | cvetkapangerl@gmail.com 
 
17. – 21. november 2014 
Na razrednih urah in preko okrožnice na šoli bodo dijaki in učitelji obveščeni o težavah, ki se nanašajo 
na nepravičen dostop do hrane, kvaliteto in naš odnosu do nje, z namenom večje osveščenosti o 
problematiki. | GESŠ Trbovlje | marjana.pograjc@gess.si 
 
17. – 21. november 2014 
Projekcija filma in razstava 
Projekcija filma na temo prehranske varnosti z diskusijo. V tem tednu bo v šolskih prostorih potekala 
tudi razstava učencev o prehranski varnosti, ki bodo nastajali v podaljšanjem bivanju in na razrednih 
urah. | Osnovna šola Velika Nedelja |ninaznidaric@gmail.com 
 
17. – 21. november 2014 
Delavnici Globalna neenakost – dve plati enega sveta in Pravica do (zdrave) hrane 
Na šoli bodo za učenke in učenke 8. razredov izvedli delavnico na temo Globalna neenakost – dve plati 
enega sveta v sklopu predmeta Domovinska in državljanska kultura in etika. Z učenci in učenkami v 
podaljšanem bivanju pa bodo izvedli delavnico na temo Pravica do (zdrave) hrane. | Osnovna šola 
Idrija|marija.majnik@guest.arnes.si, kavcic.erika@gmail.com 
 
17. – 21. november 2014 
Delavnica in okrogla miza 
Na šoli bodo za učenke in učence izvedli delavnico na temo prehranska varnost pri predmetu 
Gospodinjstvo. Pri predmetu Domovinska in državljanska kultura bodo na temo globalnega  
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državljanstva izvedli okroglo mizo. | Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper | 
margareta.manfreda@gmail.com 
 
17. – 21. november 2014 
Delavnice We are what we eat 
Karmen Vršić Drevenšek bo za dijake Srednje trgovske šole Ljubljana izvedla delavnice pri pouku 
angleščine z naslovom We are what we eat. Cilji delavnice so ozavestiti in spodbuditi dijake k 
razmišljanju o tem, kaj  in koliko bi morali jesti ter kaj in koliko dejansko pojemo, kako se prehranjujejo 
ljudje po svetu – medkulturna primerjava; kako pomembna je prehranska samooskrba ter izbira lokalno 
pridelane hrane tako za pridelovalce kot za potrošnike; kritično oceniti, kako oz. koliko kakovostno se 
prehranjujemo in izdelati navodila za povečanje kakovosti prehranjevanja. Med delavnico bodo izvedli 
aktivnosti: izdelava in interpretacija prehranske piramide, diskusija o kakovosti posameznih skupin živil 
in o pomenu izbire lokalno pridelane hrane; medkulturna primerjava prehranjevalnih navad in analiza 
glede na prehransko piramido; ugotavljanje deleža lokalno pridelane hrane; interpretacija tabel s 
hranilnimi vrednostmi, izrezanih iz embalaže, in ugibanje, h katerim konkretnim prehrambenim 
izdelkom spadajo; odmerjanje sladkorja v stekleno posodo v skladu s tabelami, tako da se nazorno vidi, 
koliko sladkorja je v posameznem živilu; priprava zdravega zajtrka iz lokalno pridelanih živil  in 
zajtrkovanje. | Gibanje za pravično družbo | iva.zozolly@telemach.net 
 
17. – 21. november 2014 
Niz dogodkov na OŠ Slave Klavore: 
»Kam z odvečno hrano? (v šoli, doma, v trgovini)« |Učenci v okviru OPB ustvarijo likovne , učiteljice 
vzpodbudijo učence k razmišljanju, kaj bi lahko naredili z odvečno hrano, ki ostane v šoli, nam ostane 
doma in, ki ostaja v trgovinah. Stvaritve bodo na ogled ostalim učencem šole in v jedilnici na prostoru, 
namenjenem za predstavitve izdelkov. 
»Traditional breakfast in Slovenia, Bosnia, Great Britain and USA« | Učenci  s pomočjo IKT tehnologije 
(zajtrk v Veliki Britaniji, ZDA …) in razgovora z učenci, ki prihajajo iz Bosne in Slovenije spoznajo 
tradicionalno prehrano (zajtrk) v različnih državah; učenci razvijajo odnos do hrane in spoznajo 
možnosti nudenja brezplačne prehrane za učence v določenih delih sveta. Izdelali bodo tudi plakat.  
»Kako sem povezan s svetom?« | Učenci bodo odšli v trgovini, izbrali živila, ki izhajajo iz različnih delov 
sveta, označili kraje na zemljevidu. Spodbujanje, razmišljanje in ravnanje z živili, ki izhajajo iz različnih  
delov sveta, percepciji učencev do globalnih živil, dostopnosti živil, dostopnosti ljudem do živil, o 
možnih ukrepih za izboljšanje problema. Izdelali bodo tudi plakat, ki bo viden vsem učencem šole. 
»Vsak ima pravico do pitne vode« | Učenci bodo izvedli sklop učnih ur z delavnico in izdelavo plakata, 
ki bo razstavljen v prostorih šole, na temo pravica do vode. 
»Jaz, kralj hrane« | Učiteljice 4. in 5. razredov bodo pri razrednih urah vodile pogovor in delavnico na 
temo zadostnosti/nezadostnosti prehrane v Sloveniji in v svetu z namenom prikazati učencem in 
učiteljem porazdelitev hrane v svetu, jih spodbuditi k razmišljanju in ukrepanju za pravičnejšo 
porazdelitev. Izdelali bodo tudi plakate.  
»S katero vrečko v trgovino?« | Izdelovanje pletnenih vreč in ozaveščanje o onasneževanju okolja s 
plastičnimi vrečkami z namenom učence, učitelje in bližnjo lokalno skupnost seznaniti o onesnaževanju 
okolja pri prenosu hrane s plastičnimi in papirnimi vrečami ter apeliranje na večkratno uporabo 
platnenih vrečk. 
»Večjezikovne bralne urice« | Učiteljice povabijo učence priseljence in njihove starše na popoldanske 
bralne urice. Učenci s seboj prinesejo zgodbe, ki se dotikajo prehrane (Rdeča kapica v različnih jezikih). 
Učenci oz. njihovi starši preberejo zgodbico v svojem jeziku, učiteljica prebere zgodbico v slovenskem 
jeziku. Razvije se debata o nemočnih ljudeh v naši bližnji in daljni okolici glede dostopa do hrane in o 
pomoči šibkejšim in revnejšim v našem okolju. Izdelava plakata. 
| Osnovna šola Slave Klavore Maribor | stanislava.frangez@guest.arnes.si, Natasa.Kovacic1@triera.net 
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Četrtek, 20. november 2014 
8.00 | »Program medkulturnih delavnic« | V okviru sodelovanja z nacionalno platformo UNESCO je 
Humanitas pripravil daljši program medkulturnih delavnic, na katerih bodo učenke in učenci 9. razreda 
imeli priložnosti spoznati družbene in kognitivne mehanizme, ki vodijo v izgradnjo stereotipov in 
predsodkov. Spregovorili bodo o pomenu medijske konstrukcije sveta, predstavah, ki jih imamo o 
določenih državah in družbah, naša vrednotenja teh in spoznavali razmerja med osebnimi in skupnimi 
identitetami.| Osnovna Šola Frana Kranjca, Celje | mateja@humanitas.si 
 
17.00 | »Delavnica: Gledam širše, vidim več« | Delavnica vabi k sodelovanju mlade, ki si želijo izvedeti 
več o vprašanju večkulturnosti, življenju priseljencev v Ljubljani.  Spodbuja k razumevanju in strpnosti 
do sobivanja v različnosti. Skozi pozitivne in negativne izkušnje gostov nudijo mladim priložnost, da na 
novo spoznajo Ljubljano in jo pod mentorstvom fotografa Matjaža Tančiča ujamejo v fotografski 
objektiv. Več informacij na Facebooku: https://www.facebook.com/vidim.vec. Delavnico organizirajo 
Smehomat, Humanitas, Zavod Voluntariat. | Društvo Ljiljan, Ljubljana | globalno@zavod-voluntariat.si, 
mateja@humanitas.si 
 
Petek, 21. november 2014 
19.00 | »Pravična trgovina in bombaž – projekt Fair Do« | Na dogodku bodo 3MUHE, Smetumet, 
Humanitas  predstavili koncept pravične trgovine na primeru trgovine z bombažem ter razkrili nekaj 
neprijetnih zgodb iz ozadje proizvodnje te surovine, iz katere je stkane večina naših oblačil. Predstavili 
bodo tudi projekt Fair Do v katerem so dijakinje in dijaki Gimnazije Ptuj v sodelovanju s pravično 
trgovino 3MUHE, KED Smetumet ter kooperativo Kafuli spoznavali pravično trgovino ter ozadje 
proizvodnje naših oblačil. V času trajanja projekta so se tudi sami preizkusili v razvijanju novih izdelkov 
iz bombaža za mlade v sodelovanju s kooperativo proizvajalcev pravične trgovine Kafuli iz Burkine 
Faso.| Simbioza (Slovenijales), Ljubljana | mateja@humanitas.si 
 
Sobota, 22. november 2014 
10.00 | »Predstavitev društva Humanitas in Zavoda Voluntariat« | Stojnica s promocijskimi in 
pedagoškimi materiali društva Humanitas v okviru Festivala popotniškega novinarstva Bivak.| Ljubljana, 
Ul. Janeza Pavla II. 13 | mateja@humanitas.si, globalno@zavod-voluntariat.si 
 
Četrtek, 27. november 2014 
17.00| »Prostovoljska izkušnja iz Gane (Ines Kavgić in Blanka Rihter)« | Prostovoljki Ines in Blanka sta 
bili udeleženki prostovoljskega projekta v majhni vasici na jugu Gane. Če njuno bivanje seštejemo, sta v 
tej državi preživeli 10 mesecev. Prostovoljki sta bili vključeni v šolske in obšolske dejavnosti, v okoliških 
osnovnih šolah. Otrokom sta predstavljali načela okoljevarstva, ter organizirali popoldanski pouk, s 
poudarkom na učenju angleškega jezika. Pridite in izvedeli boste, kakšna je bila njuna pozicija v lokalni 
skupnosti, kakšen okus ima fufu, kako se je peljati s tro-tro-jem in druge zanimivosti. V Hiši svetov, 
Mestna Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana. | Zavod Voluntariat | globalno@zavod-voluntariat.si 
 
Četrtek, 4. december 2014 
17.00 | »Prostovoljska izkušnja iz Benina: »Lekcija Mame Afrike« (Maja Drobne)« | »Česa me je 
naučila Mama Afrika? Hvaležnosti. Kaj vse mislimo, da je samoumevno, pa ni. Kraj najbolj srčnih ljudi, ki 
niso obremenjeni z materialnimi dobrinami, ne poznajo naslovov in birokracije, znajo pa živeti, plesati, 
peti, učiti, si pomagati in se imeti radi. Benin je mala državica v Zahodni Afriki, ki ji danes lahko rečem le 
še Auwa nu kaka, več pa vam bom povedala na predstavitvi.« V Hiši svetov, Mestna Knjižnica Otona 
Župančiča, Ljubljana. | Zavod Voluntariat | globalno@zavod-voluntariat.si 
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Četrtek, 11. december 2014 
17.00 | »Prostovoljska izkušnja iz Indije: »Be prepared to appreciate what you meet...« (Urban 
Presker)« | Prostovoljec Urban Presker je preživel tri mesece v New Delhiju, kjer je kot pripravnik pri 
nevladni organizaciji ETASHA Society spoznaval New Delhi, njegove "prijazne" voznike rikš, barvite jedi, 
stoične krave in brezobzirne opice, indijsko fascinacijo nad Hitlerjem ter kompleksnost odnosov znotraj 
mozaika kultur, ver in običajev, ki so sodobna Indija. Predstavil bo delu pri organizaciji, ki v slumih izvaja 
izobraževalne tečaje za mlade in življenju v mestu, ki ga Indijci sami poimenujejo "najbolje neprijazno 
mesto na svetu". V Hiši svetov, Mestna Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana. | Zavod Voluntariat | 
globalno@zavod-voluntariat.si 
 
Ponedeljek, 22. december 2014 
8.00 | »Potopisno predavanje: Kako je v Burundiju?« | Gregor Česnik bo učencem Osnovne šole Vojke 
Šmuc Izola predstavil projekt izgradnje slovenske vasi v Burundiju Humanitarnega društva ADRA 
Slovenija. Sam je že večkrat obiskal Afriko, med njimi tudi Burundi. Kako je živeti v eni izmed 
najrevnejših držav?  Kakšne so značilne jedi te države? Kako se spremeni vsakdan ljudi, ki jim 
pomagamo pri izgradnji hiše? Kako projekt poskrbi za prehransko varnost Burundijcev, ki bo trajala tudi 
po zaključku projekta? Kako to vpliva na nas? | Humanitarno društvo ADRA Slovenija | 
maja.ahac@adra.si 
 
Torek,  23. december  2014 
8.00 | »Potopisno predavanje: Kako je v Burundiju?« | Gregor Česnik bo dijakom Šolskega centra 
Velenje predstavil projekt izgradnje slovenske vasi v Burundiju Humanitarnega društva ADRA Slovenija. 
Sam je že večkrat obiskal Afriko, med njimi tudi Burundi. Kako je živeti v eni izmed najrevnejših držav?  
Kakšne so značilne jedi te države? Kako se spremeni vsakdan ljudi, ki jim pomagamo pri izgradnji hiše? 
Kako projekt poskrbi za prehransko varnost Burundijcev, ki bo trajala tudi po zaključku projekta? Kako 
to vpliva na nas? Dogodek bo potekal v Šolskem centru Velenje. | Humanitarno društvo ADRA Slovenija 
| maja.ahac@adra.si 
 
Januar 2015 
Predavanje Trajnostni razvoj in zdravje 
Na šoli bodo izvedli predavanje mag. Janeza Bauerja z naslovom Trajnostni razvoj in zdravje. Trajnostni 
razvoj pogosto napačno in poenostavljeno interpretiramo kot okoljsko odgovornost, dejansko pa 
predstavlja preplet skrbi za okolje, družbene odgovornosti in ekonomske blaginje. V predavanju bo 
avtor predstavil model s poudarkom na izbranih dejavnikih vsakega izmed treh področij, ki pomembno 
vplivajo na življenje organizacij, njenih zaposlenih, njihovih družin, skupnost in s tem tudi na naše 
zdravje. S primeri polno predavanje je namenjeno dijakom, študentom in širši javnosti.| Ekonomska 
šola Novo mesto, Višja strokovna šola | sonja.kukman@gmail.com 


