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SREDA, 19. OKTOBER 2016, OB 10:30
Knjižnica Otona Župančiča, 
Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana / dogodek

Zaklonišče MOL pod Argentinskim parkom (Parkom slovenske 
reformacije) / gledališka predstava pred in po dogodku

Konferenca

Zaključek projekta

Z GLOBALNIM UČENJEM 
DO GLOBALNIH CILJEV

VABILO

SKOZI OČI BEGUNCA

Na dogodek se lahko prijavite prek SPLETNEGA OBRAZCA do 30. 9. 2016. 

Vabimo vas, da s prijavo pohitite, saj je število mest omejeno.
Podrobnejši program dogodka najdete spodaj.

Za dodatne informacije smo dosegljivi 
po e-pošti tina@humanitas.si ali na 
tel. št. (01) 430 03 43.

Društvo Humanitas skupaj z nevladnimi organizacijami 
v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem 
do globalnih ciljev! organizira konferenco ter zaključni 
dogodek projekta Skozi oči begunca.

Dogodek bo združil deležnike, tj. odločevalce, 
izobraževalce in ostale radovedne, ki si želijo novic, 
izmenjave in napredka na področju globalnega učenja 
kot pristopa za dosego ciljev trajnostnega razvoja.

Z dogodkom želimo nasloviti in predstaviti globalno 
učenje kot podlago za uresničitev ciljev trajnostnega 
razvoja, predstaviti prispevke projekta Skozi oči begunca, 
povezati različne sektorje in posameznike, ki delujejo  
na področju globalnega učenja oz. jih to področje zanima, 
in iskati rešitve za vzpostavljanje vključujoče družbe.

Dogodek je ena od aktivnosti v okviru projekta 
Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih 
ciljev!, ki je financiran s strani Ministrstva za zunanje 
zadeve RS. To je hkrati tudi zaključni dogodek 
projekta Skozi oči begunca, ki ga financira Urad Vlade 
RS za komuniciranje, gledališka igra pa je delno 
financirana tudi s strani Evropske unije.

Pred in po dogodku bomo izvedli izkustveno 
gledališko predstavo Skozi oči begunca. V prijavnici 
izberite željen termin udeležbe na predstavi (pred ali 
po dogodku), na gledališki predstavi lahko namreč 
naenkrat gostimo največ 30 udeležencev.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScitKvx1HWayFq988P03DnvosGMNKalxK6EVScDGAggz2OlZg/viewform?c=0&w=1


8:00 – 8:30
 
8:30 – 10:00 
 
10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

13:30 – 15:00

Zaklonišče MOL: registracija prve skupine

Zaklonišče MOL: izkustvena predstava Skozi oči begunca z vodenim pogovorom

Knjižnica Otona Župančiča: prihod in registracija udeležencev 

Glasbeni uvod v dogodek
Pozdravni nagovori

• David Limon, predsednik društva Humanitas

• Dubravka Šekoranja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno 

pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

• Albin Keuc, direktor SLOGE - Platforme nevladnih organizacij za razvojno 

sodelovanje in humanitarno pomoč

Predstavitev dobrih praks s področja globalnega učenja (predstavitve  
sodelovanja šol in lokalnih skupnosti ter gradnje mostov k vključujoči družbi) 

KOSILO  

TEMATSKA OMIZJA

1. Z globalnim učenjem do globalnih ciljev – strategije v šolah
Povezuje: Sašo Kronegger

Gostje omizja: 

 • Tina Trdin, Društvo Humanitas 

 • Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS  

(čakamo na potrditev)

 • Maja Žun, geografinja

Konferenca Z GLOBALNIM UČENJEM DO GLOBALNIH CILJEV in
zaključek projekta SKOZI OČI BEGUNCA
Podporniki: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Urad Vlade RS 
za komuniciranje, Evropska unija

PROGRAM 
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15:00 – 15:15
 
15:30 – 17:30 
 

2. »Podiranje stereotipov skozi globalno učenje« ali kako do cilja 16 
– miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj 
Povezuje: Natalija Vrhunc

Gostje omizja: 
 • Boštjan Vernik Šetinc, zagovornik načela enakosti, Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti RS 
 • Mitja Blažič, Društvo Legebitra
 • Matjaž Kek, Urad Vlade RS za komuniciranje

3. Globalno učenje je transformativno učenje – kako delati z mladimi na 
vseh ravneh zavedanja
Povezuje: Alenka Oblak

Gostje omizja:  
 • Katja Celin, Zavod Voluntariat
 • Jaka Kovač, trener in fasilitator
 • Tanja Plevnik, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Predstavitev zaključkov s strani moderatorjev

Zaključek konference 

Zaklonišče MOL: izkustvena predstava Skozi oči begunca z vodenim pogovorom 
(druga skupina)

Vsebina dogodka je izključno odgovornost organizatorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč financerjev.


