Teden globalnega učenja 2015
Med 14. in 22. novembrom 2015 bo v Sloveniji že deveto leto potekal Teden
globalnega učenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.
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.
UDEJANIMO ENAKOST
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2015 je »Udejanimo enakost«, ki se osredotoča na
globalne vidike soočanja z neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh oblik
revščine in lakote, doseganje prehranske varnosti, spodbujanje trajnostnega kmetijstva,
zagotavljanje vključujočega in kakovostnega izobraževanja, enakosti spolov, opolnomočenja
žensk, dostopa do vode, energije, zaposlitve, naselja …
Tema se lahko navezuje na številna širša področja, kot so lokalne in globalne neenakosti,
stereotipi, medkulturni dialog, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki
trpijo hudo lakoto in revščino, spoštovanje človekovih pravic, begunska kriza, socialna
nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost …

www.tuditi.si
www.sloga-platform.org
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
Ponedeljek, 16. november 2015
18.30 | »Predstavitev knjige Projekt Od-rasti: Manifest za brezpogojno podporo za neodvisnost« |
Mestnem muzeju Ljubljana | Ob 15. obletnici globalnega učenja in društva Humanitas so v sodelovanju
z društvom Focus, Založbo Sanje in Francoskim inštitutom v Sloveniji izdali slovenski prevod knjige
Projekt Od-rasti: Manifest za brezpogojno podporo za neodvisnost (Un Projet de Décroissance:
Manifeste pour une Dotation Inconditionnelle d'Autonomie ). Na uradni predstavitvi knjige bo sodeloval
eden od avtorjev, Vincent Liegey, pridružila pa se mu bosta še slovenski politik, poslanec in aktivist Luka
Mesec ter pravnik, ekonomist in politik Jože Mencinger. Pogovor bo povezovala Tanja Lesničar Pučko. |
Društvo Humanitas | www.humanitas.si
Torek, 17. november 2015
11.00 – 19.00 | Otvoritev potujoče razstave Fair Foto| Prešernova ulica, Kranj| Vabljeni na razstavo
fotografij FAIR FOTO, ki je rezultat sodelovanja med Društvom fotografov Fotorama in nevladnimi
organizacijami, med katerimi sta Zadruga Buna ter Društvo Humanitas. Z njo želijo opozoriti na
neetično delovanje modne industrije, ki izkorišča ljudi in okolje po vsem svetu z namenom povečanja
lastnih zaslužkov, in pokazati, da obstaja tudi druga možnost oblačenja (pravična trgovina, druga roka,
ne kupuj, če ne potrebuješ) ter drug način predstavljanja oblačil, ki jih nosijo posamezniki iz našega
vsakdana. | Društvo Humanitas | www.humanitas.si
dopoldan | »Razmere v begunskem centru«, pogovor | Na Osnovni šoli Idrija so v goste povabili dve
prostovoljki, ki bosta učencem (6.-9. razred) predstavili razmere v begunskem centru. Srečanje bo
priložnost tudi za pogovor o beguncih, migracijah in drugi aktualni tematiki. | Osnovna šola Idrija |
marijamajnik@gmail.com
18.00 | Okrogla miza »Življenje v slumu« | Kavarna SEM Ljubljana | Gostje okrogle mize bodo Ben
Ooko Ouma, ustanovitelj in vodja nevladne organizacije Amani Kibera iz Kenije, Barbara Vodopivec,
raziskovalka na univerzi Ludwig-Maximilians-Universität v Münchnu, in Maja Ladić, raziskovalka na
Mirovnem inštitutu. Z gosti se bodo pogovarjali o njihovem delu v Keniji, Mehiki in Ruandi, o tem, kako
izgleda življenje v slumih, o turističnih ogledih slumov, o položaju žensk v slumih, pa tudi o tem kaj
»slum« sploh je. Okroglo mizo bo povezovala Alma Rogina, vodja projektov pri društvu Humanitas.
Dogodek organizirajo v okviru projekta »Skavtinje in skavti razmišljamo globalno!«, ki ga sofinancira
Evropska komisija. | Društvo Humanitas | www.humanitas.si
Sreda, 18. november 2015
dopoldan | Delavnica o okoljskih migracijah| Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor bodo z Društvom
Humanitas izvedli delavnico za dijake na temo okoljskih migracij. | Srednja šola za oblikovanje Maribor |
renato.flis@ssom.si
Petek, 20. november 2015
dopoldan | »Projekcija filma z razpravo«| V okviru skupnosti učencev šole Miška Kranjca Velika
Polana bo izvedena projekcija filma, ki ji bo sledila tudi razprava. | Osnovna šola Miška Kranjca Velika
Polana | lidija.smej@os-velikapolana.si
Sobota, 21. november 2015
17.30 | »Ogled dokumentarnega filma “The Take” in pogovor z Jadranko Vesel | Ogled
dokumentarnega filma “The Take” in pogovor z Jadranko Vesel z Raziskovalnega inštituta za socialno
ekonomijo na temo enakosti in participativne ter ekonomske demokracije. Dogodek bo potekal na
Sattnerjevi 9 v Ljubljani. | GPD (Gibanje za pravično družbo) in RISE (Raziskovalni inštitut za socialno
ekonomijo) | iva.zozolly@telemach.net
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Sreda, 25. november 2015
9.00 – 14.00 | Dan z bombažem | Bombaž je del našega vsakdana, a praviloma o njem ne razmišljamo
skoraj nikoli, saj ga dojemamo kot samoumevnega in nevrednega naše pozornosti. A ne bi smelo bitu
tako. Zgodba o bombažu je zgodb o življenju ljudi iz kulturno zelo pestrih okolij, zgodba o trdem delu na
poljih in v tovarnah, zgodba o velikih strojih in opustošenih pokrajinah, o grozečih spopadih za vodo in
bojnih strupih, o vsiljivih marketinških kampanjah in izkoriščanih delavcih, a tudi zgodba o nas, nevednih
in nezainteresiranih potrošnikih. Zgodbo bombaža bosta pripovedovala Tine Čokl in Živa Lopatič iz
Zadruge Buna. Število mest na delavnici je omenjeno, potrebna je predhodna prijava na ziva@buna.si. |
Zavod Voluntariat in Zadruga Buna | ziva@buna.si, globalno@zavod-voluntariat.si

VEČDNEVNI DOGODKI
20. in 21. november 2015
Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer bodo izvedli delavnice in skupinsko delo v okviru družboslovnih
projektnih dni, ki jih vsako leto organizirajo na šoli. Aktivnosti bodo izvedli za 30 dijakov. | Gimnazija
Franca Miklošiča Ljutomer| sonja.fercak@gfml.si
14. – 22. november 2015
O dogodkih, povezanih z letošnjim Tednom globalnega učenja, bo poročal tudi Infodrom, dnevnik za
otroke in mlade na Televiziji Slovenija. | www.infodrom.si | janja.lakner@rtvslo.si
16. – 20. november 2015
Osnovna šola Frana Kranjca Celje se vključuje v Teden globalnega učenja z izvedbo delavnic s skoraj
vsemi učenci šole, in sicer v okviru pouka. Sproti bo ves teden nastajala tematska razstava v avli šole.
Osredotočali se bodo na temo migracij, begunstva, strpnosti, medkulturnega dialoga, kar je tudi
osrednja tema njihovega celoletnega mednarodnega Unesco ASP projekta DREVO = ŽIVLJENJE. Že
oktobra so se vključili v vseslovensko humanitarno akcijo RKS - Pomoč beguncem 2015 zbiranja pomoči
za begunce, ki pa jo bodo še ponovili v primeru daljših nastanitev beguncev v begunskih centrih oz.
azilnih domovih. | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | dragica.milojevic@gmail.com
16. – 20. november 2015
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto bodo dijaki pri urah sociologije pripravili plakate
oziroma predstavili teme, kot so medkulturna strpnost, (ne)enakost spolov, revščina, rasizem, begunska
kriza, socialna omrežja, religije. Te dijaške plakate bodo obesili na razstavi po šolskih hodnikih, s katero
bodo ostalim dijakom poskušali približati teme in cilje akcije Udejanimo enakost.| Srednja zdravstvena
in kemijska šola, Šolski center Novo mesto| goran.matesic@hotmail.com
14. – 22. november 2015
V okviru projekta »Skavtinje in skavti razmišljamo globalno!«, ki ga v sodelovanju z organizacijami iz
sedmih evropskih držav izvajata društvo Humanitas in ZSKSS, bodo mladi skavti in skavtinje izvedli
različne aktivnosti s področja globalnega učenja. Najmlajši bodo spoznali malo drugačen zemljevid
sveta, živali in razloge za ogroženost nekaterih živalskih vrst, malo starejše bomo spodbudili k
razmišljanju in raziskovanju različnih predstav o svetu ter oblikovanju novega pregovora, videa ali
animacije, skavtski voditelji pa bodo na primeru prekomerne porabe naravnih virov raziskovali, kako
lahko dinamiko v skupnostih preusmerimo v dolgoročno bolj vzdržno obliko, ki bo temeljila na
sodelovanju in ne tekmovanju. | Društvo Humanitas | www.humanitas.si
16. – 20. november 2015
Gimnazija Ptuj bo v Tednu globalnega učenja organizirala razstavo v mestu Ptuj, s katero bodo osveščali
o ciljih trajnostnega razvoja, ki so jih letos sprejeli Združeni narodi. Organizirali bodo tudi delavnice
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skupaj z otroki iz vrtca in osnovne šole. Načrtujejo tudi ogled Sloginega filma Tudi ti si delček istega
sveta. | Gimnazija Ptuj | natasa.kostanjevec@gmail.com
16. – 20. november 2015
Srednja zdravstvena šola Celje se bo Tednu globalnega učenja pridružila v sklopu razrednih ur, na
katerih bo izvedla različne aktivnosti na tematiko Udejanimo enakost. | Srednja zdravstvena šola Celje |
cvetkapangerl@gmail.com
16. – 20. november 2015
V Tednu globalnega učenja bodo učitelji in učenci Tehniškega šolskega centra Maribor obiskali
tehnično šolo Zmaj v Zemunu v Srbiji. Tam bodo med drugim urejali okolje s slepo mladino, obiskali
muzeja Nikole Tesle in imeli ogled tovarne Fiat v Kragujevcu. | Tehniški šolski center Maribor |
julija.fras@guest.arnes.si
16. – 20. november 2015
V Tednu globalnega učenja se bodo petošolci na Osnovni šoli Ledina posvetili temam: dostop do vode
(ogledali si bodo razstavo »Voda« v Mestnem muzeju, fim …), energija (izvedli bodo projektni dan) in
človekove pravice (tematske razredne ura). | Osnovna šola Ledina | irena.simenc-mihalic@o-ledina.si
14. – 22. november 2015
Ozaveščanje preko Sloginih animiranih prispevkov in dokumentarnih filmov
SLOGA omogoča brezplačen ogled dokumentarnega filma platforme SLOGA Tudi mi smo del tega sveta,
ki prikazuje izbrane projekte slovenskih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij v Afriki in na
Zahodnem Balkanu, dostopnega na spletni strani: http://www.sloga-platform.org/dokumentarni-filmtudi-mi-smo-del-istega-sveta.
Oglejte si kratek animirani razlagalni prispevek, ki smo ga pripravili z oddajo Infodrom na temo ciljev
trajnostnega razvoja z naslovom Tudi ti lahko prispevaš k trajnostnemu razvoju, dostopen na:
http://www.sloga-platform.org/tudi-ti-lahko-prispevas-k-trajnostnemu-razvoju/.
Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti je kratek animirani razlagalni
prispevek, ki pojasni, kako lahko vsak izmed nas prispeva k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti;
dostopen
na:
http://www.sloga-platform.org/tudi-ti-lahko-prispevas-k-medkulturni-strpnosti-insocialni-pravicnosti.
Oglejte si skeč Tudi ti lahko prispevaš h globalni solidarnosti, kjer Lucija Ćirović na šaljiv način opozarja
na obstoj številnih stereotipov v slovenski družbi in na nujnost solidarnega ravnanja z begunci;
dostopen na: http://www.sloga-platform.org/tudi-ti-lahko-prispevas-h-globalni-solidarnosti.
O globalni povezanosti in kako lahko tudi osnovnošolci pomagajo k boljšemu jutri govori tudi animirani
razlagalni prispevek Tudi ti si delček tega sveta, dostopen na http://www.sloga-platform.org/tudi-ti-sidelcek-tega-sveta.
Oglejte si kratek videoposnetek o socialni in solidarnostni ekonomiji – o socialnem podjetništvu,
pravični trgovini, etičnem bančništvu, eko turizmu … Zgodba o socialni in solidarnostni ekonomiji,
dostopen na: http://www.sloga-platform.org/zgodba-o-socialni-in-solidarnostni-ekonomiji.

SPREMLJAJOČI DOGODKI
Napišite pismo – nekomu lahko spremenite življenje
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Novembra in decembra je čas za Pišem za pravice – največji dogodek za človekove pravice, kjer ljudje po
celem svetu napišejo na milijone apelov, peticij in solidarnostnih sporočil za ljudi, ki so jim kršene
človekove pravice. Letos med drugim pišejo za dekleta v Burkina Fasu, ki so prisiljena v poroke,
malezijskega blogerja, ki mu grozi zapor zaradi objave na Twitterju, Carmen in Salvadorja, ki je bila
zaradi spontanega splava obsojena na 30 let zapora, in begunce v Sloveniji. Pisanju se lahko pridruži
vsakdo – zgolj s podpisom peticije ali tako, da organizira (mikro)dogodek pisanja apelov. Amnesty
International Slovenije je pripravili tudi posebna gradiva za učitelje in mladinske delavce, ideje za
aktivizem pa lahko dobite tudi skozi naši prvi spletni tečaj o človekovih pravicah (natančneje o pravici do
svobode izražanja), ki se bo začel 17. novembra. Vabljeni, da se pridružite več kot 20 tisoč tečajnikom z
vsega sveta, ki si želijo tudi sami postati gonilo sprememb. | www.amnesty.si |
ana.cemazar@amnesty.si
Tekmovanje Šole v akciji!
Tvoje ideje lahko sežejo v samo srce Evrope. Tvoja kreativnost lahko sooblikuje naš svet in našo
skupno prihodnost.
Sodelujte v nagradnem natečaju, ki ga SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč, izvaja v okviru projekta LADDER. SLOGA vabi mlade, stare od 10. do 18. let, da
se pridružijo tekmovanju na temo razvojnega sodelovanja, s katerim bodo nagovorili sodržavljane in
predstavnike občin, da se odločijo za spremembe. Ustvarijo lahko slogan, fotografije ali videe na to
tematiko. V vsaki državi bo izbrano eno zmagovalno sporočilo, ki se bo v nadaljevanju projekta na vseh
javnih dogodkih v več kot 27 državah. Dodatno bo izdelan plakat z vsemi prejetimi sporočili, ki se bodo
uvrstili v ožji izbor. Avtorji petih najboljših sporočil bodo prejeli nagrado iPad Air. Predloge sprejemamo
po e-pošti z navedbo polnega imena, starosti, šole in države na info@sloga-platform.org . Zmagovalci
bodo o izboru obveščeni predvidoma sredi decembra 2015. Podrobnejša navodila za sodelovanje v
nagradni igri so na voljo na spletni strani Sloge (www.sloga-platform.org) in na spletni strani projekta
LADDER (www.ladder-project.eu).
Namizna igra o begunski tematiki
Da bi mladim lažje razložili in približali begunsko tematiko, je Amnesty International Slovenije pripravil
didaktično namizno igro (ki lahko služi tudi kot plakat) z informacijami o beguncih. Mladi se z metanjem
kocke in premikanjem figurice po igralni plošči vživijo v vlogo mladostnika, ki se zaradi vojne poda na
nevarno pot čez Sredozemlje v Evropo (pri tem lahko naletijo na različne ovire ali pomoč, ki jim olajša
pot). Ta didaktični pripomoček lahko mladi uporabljajo samostojno, lahko pa vodeno v okviru npr.
razredne ure. Na spletni strani sola.amnesty.si/sos-evropa so na voljo dodatna učna gradiva, ki jih
učitelji lahko vključijo v izobraževalne aktivnosti in tako še podrobneje obdelajo to tematiko. Plakat
bodo v tem tednu brezplačno poslali vsem osnovnim in srednjim šolam v Sloveniji, za naročilo dodatnih
izvodov pa lahko pišete na ana.cemazar@amnesty.si.
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