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Na mladih svet stoji – naj jim to ne bo breme

SLOGA pred oktobrskim
srečanjem Evropskega
sveta predsedniku vlade
posredovala stališča
glede migracijske politike
EU in sodelovanja
s tretjimi državami

Globalno učenje, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, državljanska vzgoja ter še
kaj so koncepti, ki so se v nevladnem sektorju združili pod znamko globalnega učenja.
Le-to zajema tako vsebine kot tudi načine podajanja znanja ter odnose med učečimi in
učitelji. Kljub temu da je globalno učenje vse bolj priznano in poznano na različnih ravneh
družbenega delovanja – tako v šolah, kot tudi na ravni ministrstev ter Evropske unije in
Združenih narodov –, se težko prebija globlje v družbene strukture, saj kliče po drugačnem sistemu, ki bo upošteval tako človeka kot tudi skupnosti in okolje.
V okviru projekta Moja revolucija, v katerem sodelujemo z mladimi iz štirih držav, oblikujemo mladinski manifest, v katerem so mladi izrazili želje in pričakovanja glede svoje
prihodnosti ter se učili, kam nasloviti svoja pričakovanja in zahteve. Ob delu z mladimi mi
je postajalo vedno bolj jasno, da želijo sistem, kjer bodo načela globalnega učenja v sami
srži družbe. Želijo si izobraževanje, ki bo odprto, izkustveno, ki bo temeljilo na spoštovanju
raznolikosti, kritično premlevalo današnjo družbo in se iz preteklosti učilo za prihodnost.
Želijo si razvoj čustvene inteligence in več izmenjav med samimi mladimi, med šolami ter
drugimi institucijami. Želijo si, da bi jih spodbujali k aktivni vlogi v družbi, k aktivnemu
državljanstvu.
V nasprotju s pogostim prepričanjem (odraslih), da so današnji mladi pasivni, se je izkazalo, da si želijo biti aktivni in da jih veliko tudi je aktivnih (na zadnjih volitvah je volilo več
kot 60 % mladih, ki so prvič izvajali volilno pravico, ter več kot 40 % starih med 18. in 24.
letom). Če misel strnem v dve točki:
1. Mladi so aktivni, želijo si aktivno sooblikovati sedanjost in prihodnost. Želijo si biti
slišani, povedati svoje mnenje in biti upoštevani;
2. Želijo si učenja in izobraževanja ter veščin in vsebin, ki jih vsebuje globalno učenje, ter
vrednot in načinov (so)delovanja.
Želijo sistem, ki ne bi diskriminiral, kjer bi bili moški in ženske enakovredni, kjer bi bila
barva kože, oblika oči ali vera nepomembna za človeške odnose ter sodelovanje, kjer bi
bila skrb za okolje na prvem mestu.
Pri tem se odpre tudi vprašanje razumevanja političnosti – ali je zahteva po prostoru
za druženje (naj si bo to klopca pred blokom ali mladinski center) že politična, kljub temu
da je lokalna? Moj odgovor je, seveda. Vsak angažma, ki posega v javno, je političen. Tukaj
si moramo »odrasli« priznati: lokalno je politično, mladi niso nič bolj pasivni od odraslih,
moramo jim prisluhniti in jih jemati kot resne sogovornike ter jim omogočiti soodločanje.
Smo odrasli na to pripravljeni?
Globalno učenje je tisti paket ali mreža, ki nam s tehnikami, metodami, dodelanimi vsebinami, priročniki in novičniki pomaga, da pogledamo na svet skozi oči empatije, sočutja ter zavedanja različnih zornih kotov take aktivnosti. Poleg tega pa vsebuje optimizem
kljub težkim in mračnim napovedim na področju okolja ter družbe. Zato moramo zaupati
in delovati, kot da je vse mogoče – najslabša pot je predanost ter pasivnost.
V kolikor si bomo dovolili odpreti srce in um ter kritično misliti družbo z optimizmom in
zavedanjem, da vsako dejanje šteje, ter bomo tudi sami aktivno posegli v družbeno tkivo s
pozitivnimi dejanji, bomo lahko drug drugemu zgled – mi mladim in mladi nam (ob dejstvu,
da smo seveda vsi mladi, le iz različnih generacij).
Uživajte v branju!
Živa Kavka Gobbo
predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj, in članica Sveta platforme SLOGA

Izdajo časopisa sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije. Vsebina odraža le poglede avtorjev in
ne uradnih stališč financerja.

NOVIČKE IZ SLOVENIJE IN SVETA

Platforma SLOGA je pred srečanjem Evropskega sveta dne 18. oktobra 2018, na katerem so voditelji držav članic Evropske unije
(EU) razpravljali o ključnem vprašanju pristopa EU k področju migracij in razvoja, v sodelovanju s krovno organizacijo Evropskim
združenjem nevladnih organizacij za pomoč
in razvoj (European NGO Confederation for
Relief and Development – CONCORD) oblikovala stališča ter predloge glede migracijske politike EU in sodelovanja s tretjimi
državami ter jih posredovala predsedniku
Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu.
Evropske nevladne in civilnodružbene organizacije, ki delujemo na področjih trajnostnega razvoja ter globalne pravičnosti,
voditelje držav članic EU pozivamo k zagotavljanju pozitivnih učinkov EU tako za
najrevnejše in najbolj ogrožene na svetu
kot za državljane EU. Ponovno poudarjamo pomen trajnostnega razvoja in zavez
Slovenije na področju izkoreninjenja revščine, odprave neenakosti ter diskriminacije,
omogočanja varnih in zakonitih migracij ter
miroljubnih in vključujočih družb. V vse bolj
zahtevnem globalnem kontekstu evropske
države pozivamo, da sodelujejo pri oblikovanju učinkovitega pristopa k razvojni
politiki in migracijam, ki temelji na človekovih pravicah. Zato vas pozivamo, da na
tem srečanju zagotovite, da EU še naprej
oblikuje in izvaja politike, ki temeljijo na
skupnih evropskih vrednotah človekovega
dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti ter pravne države, ki so predpogoji za trajnostni razvoj.
Evropski svet pozivamo, naj se zaveže k
uporabi plovil za iskanje in reševanje izključno z namenom reševanja življenj ter
ne za namene mejnega nadzora. Države
članice EU tudi pozivamo, naj civilnodružbenim organizacijam zagotovijo izvajanje
humanitarnih aktivnosti in delovanje v varnem ter vključujočem okolju pri zagotavljanju varnega sprejema migrantov v skladu
z mednarodnim pravom človekovih pravic

in pomorskim pravom ter z Deklaracijo ZN
o zagovornikih človekovih pravic. Dolžnost
reševanja življenj na morju in spoštovanja
pravice do življenja je dolžnost držav članic
EU; mednarodnopravnim obveznostim se
ni moč izogniti v nobenih okoliščinah.
Evropske razvojne nevladne organizacije
smo zelo zaskrbljene nad predlogom nadzorovanih centrov in platform za izkrcanje.
Glede na počasen napredek pri prenovi t.
i. Dublinskega sistema predlog platform
za izkrcanje ne bo presegel izziva »deljene
odgovornosti« glede beguncev in migrantov v Evropi. Osrednji namen teh centrov in
platform bo razlikovanje med migranti ter
begunci. Identifikacijski postopki morajo vedno varovati človekove pravice, spoštovati
načelo nevračanja in upoštevati posameznikove razloge za iskanje azila, kot je preganjanje na podlagi vere, spolne identitete ter
spolne usmerjenosti ali pripadnosti manjšini. Zato Evropski svet pozivamo k zagotovitvi enakopravne delitve odgovornosti med
državami članicami EU in k spoštovanju zakonite potrebe prosilcev za azil ter pravice
ljudi v občutljivih razmerah po zaščiti.
Evropski svet pozivamo k vzpostavitvi več
varnejših in zakonitih migracijskih poti, zlasti
za posameznike, ki ne ustrezajo interpretaciji Ženevske konvencije iz leta 1951 ter s tem
povezanih meril za preselitev, kot so posamezniki, ki bežijo zaradi lakote, naravnih ali
podnebnih nesreč ali gospodarske krize. To
je bistveno za zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic in za preprečevanje smrti na
mejah. V nedavnih sklepih z dne 28. junija
2018 je Svet EU potrdil, da je treba izvajati
celovit pristop, vendar tega pristopa še ni zaznati v politikah. Zlasti niso bili sprejeti nobeni ukrepi za omogočanje več zakonitih poti.
EU in njene države članice ne smejo sklepati dogovorov s tretjimi državami, ki bi lahko
posledično pomenili nehumano obravnavo
migrantov ter beguncev; iskati je treba načine za izboljšanje odgovornosti, demokracije in spoštovanja človekovih pravic v teh
državah. Evropski svet pozivamo, naj vlaga
v krepitev zaščite in demokratičnega prostora v evro-sredozemski regiji, ne pa krepi
podporo vladam, ki kršijo konvencije o človekovih pravicah ter ogrožajo begunce, migrante in organizacije civilne družbe, ki tem
zagotavljajo podporo.
EU sredstva razvojnega sodelovanja preusmerja v namene upravljanja migracij. Ob

srečanju Evropskega sveta nevladne organizacije opominjamo države članice EU,
da se financiranje, namenjeno razvojnemu
sodelovanju s tretjimi državami, ne sme
preusmeriti k ukrepom nadzora nad migracijami in politike vračanja. Nasprotno, EU
in njene države članice si morajo še naprej
prizadevati za zmanjšanje revščine ter da
pri zagotavljanju razvoja ne bomo nikogar
pustili zadaj.

SLOGA na plenarnem
zasedanju koalicije
SDG Watch Europe
Platforma SLOGA se je udeležila plenarnega zasedanja koalicije SDG Watch Europe,
ki je potekalo 3. oktobra 2018 v Bruslju
(Belgija). Srečanje se je osredotočilo na pregled dela posameznih delovnih področij koalicije in načrtovanje aktivnosti v povezavi z
volitvami v Evropski parlament ter drugimi
multilateralnimi procesi.
SDG Watch Europe je evropska večsektorska koalicija nevladnih organizacij s
področja razvojnega sodelovanja, okolja,
socialnih zadev, človekovih pravic. Cilj koalicije je spodbujanje vlad pri uresničevanju odgovornosti iz Agende za trajnostni
razvoj iz leta 2030. Članica koalicije je tudi
platforma SLOGA. Delo koalicije je organizirano v obliki povezanih delovnih področjih.
Prvi del plenarnega zasedanja je bil tako
namenjen pregledu dela in izzivov delovnih
področij, vključno z zagovorniškimi aktivnostmi, drugi del pa načrtovanju prihodnjih
aktivnosti, vključno z aktivnostmi ob kampanji za volitve v Evropski parlament ter v
okviru Političnega foruma Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju
prihodnje leto.

Društvo Humanitas
prejelo nagrado
za inovativen projekt
globalnega učenja

V Bruslju je 4. in 5. oktobra 2018 potekala
dvodnevna konferenca Evropske mreže za
globalno učenje (Global Education Network
Europe – GENE), v okviru katere so bile podeljene nagrade za najbolj inovativne projekte
globalnega učenja. Na natečaju, ki je potekal
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Slovenska karitas in
ADRA Slovenija zbirata
donacije za prizadete
v potresu v Indoneziji

Osrednji indonezijski otok Sulavesi je konec
septembra prizadel močan potres z magnitudo 7.5, sledil je močan cunami, nekaj dni
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Amnesty International je sporočil, da je Me
Nam, vietnamska blogerka, ki je pristala za
zapahi zaradi do oblasti kritičnih blogov, po
dveh letih končno svobodna. V svojih blogih
se je mirno zavzemala za človekove pravice. Amnesty International je pozival odgovorne k njeni brezpogojni izpustitvi, med
drugim so jo vključili tudi v letošnji maraton
pisanja apelov Pišem za pravice.
Priljubljena blogerka Me Nam je bila aretirana
10. oktobra 2016 in zatem osem mesecev pridržana v samici. 29. junija 2017 so jo obsodili
na deset let zapora zaradi »izvajanja propagande proti Socialistični republiki Vietnam«.
Vir: Amnesty International Slovenije
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Blogerka Me Nam
po dveh letih končno
izpuščena!
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KONTAKT
V sekretariatu
platforme SLOGA delovno
področje globalnega učenja
pokriva Patricija Virtič
patricija.virtic@sloga-platform.org
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Delovno
področje
za
globalno učenje platforme SLOGA, ki deluje že od leta 2004, se srečuje nekajkrat letno. Sodelovanje je odprto za vse zainteresirane. Člani se srečujejo z
namenom izmenjave informacij, dobrih praks in dodatnega izobraževanja, priprave ter izvajanja skupnih
projektnih predlogov, organizacije dogodkov, promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti ter zagovorniških
aktivnosti, med katere štejejo spremljanje političnih
procesov na nacionalni in evropski ravni, priprava
političnih pobud ter stališč. Delovno področje vodi koordinator, ki ga imenujejo člani posamezne delovne skupine. Trenutno je koordinatorka delovnega področja Tina
Trdin iz Društva Humanitas.
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EU bo zagotovila dodatnih 15 milijonov
evrov podpore ljudstvu Rohingya v Bangladešu. Srednjeročna razvojna pomoč za
begunce in njihove gostiteljske skupnosti
v regiji Cox’s Bazar v Bangladešu bo namenjena razvoju skupnosti, socialni koheziji,
odpravljanju tveganj za napetosti ter enakosti spolov. EU je Bangladešu za odpravo
posledic begunske krize do zdaj namenila
65 milijonov evrov humanitarne pomoči.
Vir: Evropska komisija

»Učenje za globalno
uravnoteženo sobivanje ali, krajše, globalno učenje je vseživljenjski proces
učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter
posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen
procesa je spodbujati posameznike in skupnosti k lastni angažiranosti ter delovanju na področju razreševanja ključnih
skupnih izzivov človeštva. V ta namen je potrebno razvijanje formalnih in neformalnih programov izobraževanja ter učenja, ki bodo temeljili na razvijanju sposobnosti kritičnega mišljenja in drugih
osebnostnih ter družbenih veščin. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem
znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim
ekonomskim, socialnim, okoljskim ter na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.«
Definicija globalnega učenja je nastala leta 2008 v
okviru delovne skupine za globalno učenje ob
sodelovanju pridruženih zainteresiranih
posameznikov in organizacij.
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UNICEF Slovenija je konec septembra pričel
z novo dobrodelno kampanjo Nič hrane, nič
življenja, s katero v jesenskem času zbira
sredstva za pomoč najbolj podhranjenim
otrokom v državah v razvoju. Na svetu
zaradi podhranjenosti vsako leto umre tri
milijone otrok. Večino smrti bi lahko preprečili. 0 hrane, 0 življenja je slogan najnovejše kampanje, s katero UNICEF Slovenija
opozarja na žalostno usodo treh milijonov
otrok, mlajših od 5 let, ki na svetu vsako leto umrejo zaradi podhranjenosti.
Najnovejše Poročilo o prehranski varnosti
v 2018 razkriva, da se globalna lakota povečuje – število lačnih na svetu je naraslo
na 821 milijonov v 2017, z drugimi besedami, lačen je že eden od devetih ljudi. Ključni vzroki za porast lakote so v podnebnih
spremembah, ki vplivajo na sezone pridelovanja hrane, pa tudi v oboroženih spopadih
ter gospodarski stagnaciji.
Pomanjkanje hrane ima dokazano uničujoč vpliv na rast in razvoj otroka, na njegov
(učni) potencial, s tem pa tudi na razvoj

Ljudstvu Rohingya
15 milijonov evrov
dodatne pomoči
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Društvo stezosledcev je v sklopu aktivnosti,
ki jih izvajajo v projektu Stezosledci proti
neenakostim, pripravilo ozaveščevalno aktivnost na dogodku Oživela ulica 2018, ki je
potekal 29. 8. 2018 v Kopru. Predstavljali so
svojo kampanjo proti neenakosti. Med številne obiskovalce, ki so se ustavili ob stojnicah, so razdelili trajnostne vrečke za sadje
in zelenjavo, ki so izdelane iz recikliranih
odpadnih zaves, ter jih spodbujali k aktiviranju za zmanjšanje neenakosti po svetu.
Vir: Društvo stezosledcev

Dobrodelna kampanja
Nič hrane, nič življenja

celotne družbe. Podhranjeni otroci so tudi
bolj dovzetni za bolezni, ki pogosto pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. V primerjavi z dobro prehranjenimi otroki je pri
podhranjenih otrocih 9-krat bolj verjetno,
da bodo umrli zaradi bolezni, kot so kolera,
akutna vodena driska in pljučnica.
Čeprav se mnogim ob pogledu na nemočne akutno podhranjene otroke zdi situacija
brezupna, pa UNICEF poudarja, da jim je
mogoče hitro in učinkovito pomagati. Visoko kalorično terapevtsko mleko in hrana v
obliki posebnega arašidovega masla ali keksov so posebej prilagojeni potrebam najbolj podhranjenih otrok, ki si ob njihovem
uživanju vidno opomorejo že v nekaj dneh
oziroma tednih.
Vir: UNICEF Slovenija

DELOV

Stezosledci na
Oživela ulica 2018

kasneje je izbruhnil še ognjenik. Prebivalci
in reševalci se že dneve neumorno trudijo
obvladati humanitarno krizo, ki je nastala
kot posledica naravne katastrofe. Naravna
katastrofa je terjala že več kot 1.900 žrtev,
več kot 5.000 ljudi je pogrešanih, več kot
74.000 ljudi je bilo evakuiranih. Združeni
narodi ocenjujejo, da nujno humanitarno pomoč potrebuje okrog 200.000 ljudi, več kot
1,5 milijona ljudi pa je bilo zaradi naravne katastrofe oškodovanih. Humanitarno pomoč
že zbira in nudi tudi mreža ADRA, med njimi
tudi Humanitarno društvo ADRA Slovenija.
Akcijo za pomoč preživelim po potresu in
cunamiju v Indoneziji je začela tudi Slovenska karitas. Ekipa Karitas Indonesia – KARINA za nujno pomoč je že prisotna v mestu
Palu, ki ga je prizadel cunami, in pripravlja
mednarodni poziv za pomoč. Porušeni so
številni domovi družin, ceste, telekomunikacije. Preživeli nujno potrebujejo pitno vodo, hrano, še posebno za dojenčke in otroke,
ustrezno bivališče ter odeje in zdravstveno
oskrbo. Ekipa 40 zdravnikov in drugega medicinskega osebja, ki jih je zagotovila Caritas
Nemčije, nudi zdravstveno pomoč.
Vir: ADRA Slovenija in Slovenska karitas

KAJ J

med majem in junijem 2018, je sodelovalo
70 organizacij iz 22 držav. Namen natečaja
je bil spodbuditi projekte, ki z vključujočim in
aktivnim pristopom, ustvarjalnostjo ter inovativnostjo prinašajo pozitivne spremembe
v družbi. Letošnji natečaj se je osredotočal
na transformativno učenje, razumevanje
povezanosti lokalnega in globalnega delovanja ter na dolgoročne učinke projektov. Med
sedmimi nagrajenimi projekti, ki so prejeli
nagrado v višini 10.000 evrov, je tudi projekt
»Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja«, ki ga izvaja Društvo Humanitas. Gre za
projekt, ki brez finančnih sredstev združuje
več kot 50 učiteljic in učiteljev. Druži jih zanimanje za področje globalnega učenja in želja
po vnašanju globalne dimenzije v svoje delo. Redna srečanja kluba učiteljic in učiteljev
so namenjena preizkušanju novih metod,
pregledu gradiv, izmenjavi mnenj ter izkušenj. Društvo Humanitas sodeluje še v dveh
izmed 13 dodatnih projektov, ki jih je GENE
prepoznal kot dobre prakse in bodo objavljeni v publikaciji. V enem izmed projektov
sodeluje še slovensko društvo Lojtra.
Nagrada pomeni priznanje slovenskim nevladnim organizacijam za kakovostno delo
in sodelovanje na evropski ravni.
Vir: Društvo Humanitas
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DELAVNICE GLOBALNEGA UČENJA ZA
UČENCE, DIJAKE IN IZOBRAŽEVALCE
V sklopu projekta bomo izvedli najmanj 55 delavnic globalnega učenja za otroke in mlade v
devetih slovenskih statističnih regijah, z 8 delavnicami pa bomo usposobili izobraževalce iz
šestih statističnih regij. Pišite nam, če bi želeli,
da izvedemo delavnico tudi pri vas.

Trajnostno. Lokalno. Globalno.

P

rojekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije in bo trajal do oktobra 2020,
ozavešča in izobražuje različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni
pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja
na njihovo uresničevanje in vlogo države ter
posameznika pri tem.
Cilj projekta je z ozaveščanjem javnosti,
spodbujanjem globalnega učenja in usklajenim zagovorništvom krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnemu
učenju in povečati prepoznavnost globalnih
ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi
Slovenija, sprejele septembra 2015.
Konzorcij, v katerega je združenih 20
slovenskih nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne, izobraževalne in zagovorniške
aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi
in na kreativen način – vse z namenom naslavljanja novih krogov ljudi, ki jih tovrstne
vsebine ne dosežejo.
V okviru projekta bo izvedenih več kot
270 dogodkov po krajih v vseh statističnih
regijah Slovenije, od delavnic globalnega
učenja za mlade in izobraževalce, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih
postajah. Pripravili bomo več kot 20 gradiv in
stališč, s katerimi bomo naslavljali politične
odločevalce. Izvajamo spletno ozaveščevalno
kampanjo, kjer lahko pod ključnikom #TrajnostnoLokalnoGlobalno spremljate objave, s
katerimi želimo spodbuditi vsakega posameznika k aktivni udeležbi pri pomembnih družbenih vprašanjih. Svoje znanje z omenjenih
področji bodo lahko posamezniki preizkusili
tudi v spletnih kvizih ali pa se podali v lov za
geozakladom.
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Mesečno objavljamo razmišljanja nevladnikov o aktualni problematiki in pripravljamo novičnik o globalnem učenju za izobraževalce. Zanje bomo izvedli tudi nacionalne
konference o globalnem učenju in motivacijske dni, prav tako pa bomo pripravili tudi
ustrezna gradiva. Vsako leto bomo izdali časopis, ki bo povzemal dosežke in predstavil
pozitivne zgodbe razvojnega sodelovanja.
Letošnje Najboljše novice sveta se bodo
osredotočile na enakost spolov.
Pridružite se nam lahko na enem od številnih dogodkov – na delavnicah globalnega
učenja, aktivnostih Tedna vseživljenjskega
učenja in Tedna globalnega učenja ali prireditvah Skupaj za dosego globalnih ciljev. Vse
informacije lahko prejmete tudi na posebnem info telefonu 040 204 464, ki smo ga
vzpostavili za vse vedoželjne, ali na spletni
strani projekta.
V konzorciju smo združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške
študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut,
Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode
za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije,
Pravno informacijski center – PIC, Zavod
Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.1

1 Vse podrobnosti najdete na www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/.

NACIONALNA KONFERENCA O
GLOBALNEM UČENJU 2018
Nacionalna konferenca o globalnem učenje
bo združila deležnike, tj. odločevalce, izobraževalce in ostale radovedne, ki si želijo
novic, izmenjave ter napredka na področju
globalnega učenja. Skupaj bomo raziskovali, kam seže pristop in potencial globalnega
učenja ter pod kakšnimi pogoji. Kako odpirati
prostor za kritični razmislek in zavedanje o
soodgovornosti za globalne izzive na različnih ravneh delovanja, v različnih prostorih
bivanja: v šoli, v mladinskem centru, na ulici,
v gledališču, na kavi s prijatelji, doma. Konferenca z naslovom Razsežnosti globalnega
učenja in delovanja bo potekala v četrtek, 22.
novembra 2018, od 9. ure dalje v Ljubljani
in bo osrednji dogodek Tedna globalnega
učenja 2018.
Nacionalna konferenca bo potekala tudi v
letu 2019.

MOTIVACIJSKI DAN ZA IZOBRAŽEVALCE
V slovenskem šolskem sistemu je globalno
učenje zelo skromno zastopano in nesistematično prisotno v učnih načrtih, izvajanje
pa večinoma odvisno od posameznih učiteljev in njihove motivacije; ravno tako je
zaznati pomanjkanje poznavanja ciljev trajnostnega razvoja. Zato je dogodek namenjen
izobraževalcem v neformalnih in formalnih
oblikah izobraževanja – učiteljem, profesorjem in ravnateljem osnovnih ter srednjih šol,
mladinskim delavcem, trenerjem itd. Motivacijski dan v letu 2018 bo organiziralo Kulturno-izobraževalno društvo PiNA v decembru.
V sklopu projekta bosta potekala še dogodka
v letih 2019 in 2020.

NOVIČNIK ZA IZOBRAŽEVALCE S
PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA
V sklopu projekta nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce, ki
izobraževalce mesečno obvešča o novicah
s področja globalnega učenja. V novičniku
predstavljamo aktivnosti organizacij, obveščamo o pomembnih spremembah na področju in možnostih sodelovanja ter razpisih. Za
prejemanje e-novičnika se prijavite na spletni strani projekta (www.sloga-platform.
org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno).

GLOBALNO UČENJE TUDI DEL TEDNA
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za
razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, se je letos prvič pridružila najvidnejši
promocijski kampanji na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tednu vseživljenjskega učenja (TVU), ki je v Sloveniji
potekal že 23. leto. Prevzela je vlogo tematskega koordinatorja za globalno učenje, ki
je bilo tako prvič del TVU. Do konca junija je
15 izvajalcev po številnih krajih ozaveščalo
o globalnem učenju, izvajalo ozaveščevalne
dogodke o razvojnih tematikah, Agendi 2030
in globalnih izzivih ter sodelujoče spodbujalo k aktivaciji za boljši in pravičnejši svet.
Sodelovali bomo tudi pri izvedbi TVU 2019
in 2020.

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018
Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug
organizirajo države članice Sveta Evrope že
od leta 1999. Med 19. in 25. novembrom 2018
bo v Sloveniji v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno
učenje in humanitarno pomoč, potekal že
dvanajsto leto. Letošnja osrednja tema so
cilji trajnostnega razvoja, slogan dogodka pa
je Svet se spreminja. Kaj pa mi?. V različnih
krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov, kot so predavanja, delavnice, projekcije
filmov, razstave, družboslovni dnevi. Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence,
učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje,
študente ter profesorje, mladinske skupine,
raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni
soodvisnosti, solidarnosti ter globalnem državljanstvu. Nevladne organizacije, šole in
druge institucije vabimo k sodelovanju tudi
letos! Več informacij na patricija.virtic@sloga-platform.org.

ČASOPIS O DOSEŽKIH RAZVOJNEGA
SODELOVANJA
Vsako leto bomo v sklopu projekta izdali tudi
časopis, ki bo povzemal dosežke in predstaaNajboljše novice sveta 2018 se bodo osredotočile na enakost spolov.

RAZMIŠLJANJA
Vsak mesec bodo strokovnjaki iz nevladnih
organizacij pripravili osebna razmišljanja o
aktualnih temah, kritično ovrednotili obstoječe stanje ali podali predloge za izboljšave.
Vsa razmišljanja so zbrana na spletni strani
projekta (www.sloga-platform.org/projekti/
trajnostno-lokalno-globalno).

SPLETNA OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA
Konzorcijski partnerji izvajamo informiranje na socialnih omrežjih o mednarodnem
razvojnem sodelovanju, globalnem učenju,
humanitarni pomoči in ciljih trajnostnega
razvoja. Dnevno skušamo prikazati dosežke omenjenih področij in osvetliti vsaj en
globalni cilj. Spremljajte nas na Facebooku, Twitterju in Instagramu pod ključnikom
#TrajnostnoLokalnoGlobalno.

INFOFON
Imate vprašanja o globalnih ciljih? Vas zanima najnovejše doganje na področju razvojenga sodelovanja? Bi se želeli bolje vključiti
v humanitarne projekte v tujini? Vse informacije lahko prejmete na posebnem info
telefonu 040 204 464, ki smo ga vzpostavili
za vse vedoželjne.
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Globalno učenje v okviru
mednarodnega razvojnega
sodelovanja Republike Slovenije

Globalno učenje: najboljša očala
za branje današnjega sveta

Ž

ivimo v svetu, ki je vedno bolj povezan in kompleksen, spremembe se
dogajajo vedno hitreje, učinki naših
ravnanj pa so vedno bolj vidni. Kljub
temu da imamo na voljo vedno več znanj in
podatkov ter da so nam dobro znani tako
vzroki kot tudi posledice največjih globalnih
izzivov, med katerimi bi lahko izpostavili neenakomeren razvoj, podnebne spremembe,
revščino, prehransko in energetsko varnost
ipd., se, žal, zdi, da nismo pripravljeni v zadostni meri spremeniti odnosa do sveta okrog
nas. Z negativnimi učinki omenjenih globalnih izzivov se soočamo tudi sami, pogosto
pa so zaradi učinkov še bolj kot mi prizadeti
tisti, ki so k vzrokom za neskladja najmanj
prispevali.
Vsi lahko delujemo v smeri, da bo globalni
razvoj trajnosten ter odgovoren do ljudi in
okolja. Zavedanje o globalnih izzivih je prvi
korak na poti k uspešnemu soočenju in upravljanju z njimi. Pri tem ima pomembno vlogo
globalno učenje, ki z vidika mednarodnega
razvojnega sodelovanja predstavlja orodje
za spodbujanje razumevanja, sprejemanja
vrednot in stališč, predvsem pa za spodbujanje ravnanja, ki bo prispevalo k zmanjševanju revščine ter neenakosti in spodbujalo resnično trajnosten razvoj v vseh razsežnostih.
Slovenija kot odgovorna in dejavna članica
mednarodne skupnosti z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prevzema soodgovornost ter prispeva k bolj uravnoteženemu in
pravičnemu svetovnemu razvoju ter sooblikuje politike in ukrepe za reševanje globalnih
razvojnih izzivov.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije kot nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja spodbuja
aktivnosti globalnega učenja z namenom
krepitve razumevanja svetovnega dogajanja,
njegovih vzrokov in posledic, povezanosti lokalne ter svetovne razsežnosti in pri vzgoji
globalno odgovornih, aktivnih ter solidarnih
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posameznikov in posameznic ter skupnosti.
Globalno učenje poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje,
spodbuja našo aktivno ter odgovorno vlogo
in tvorno vključevanje v svetovne tokove.
V luči zavedanja pomena globalnega
učenja je Ministrstvo za zunanje zadeve na
tem področju aktivno na različne načine.
Redno podpira projekte nevladnih organizacij. Trenutno podpira triletni konzorcijski
projekt »Trajno. Lokalno. Globalno.«, hkrati
pa sofinancira projekte, ki so bili izbrani na
razpisih Evropske komisije. V preteklosti
je MZZ sodelovalo na Kulturnem bazarju,
kjer je o globalnih izzivih ozaveščalo mlade
in učiteljice ter učitelje, sodeluje pa tudi pri
pripravi natečaja Evropa v šoli, v katerega so
vključene številne šole v Sloveniji in ki mlade
spodbuja k razmišljanju o ciljih trajnostnega razvoja. Od leta 2005 je s projektom in
učnimi gradivi »Naše pravice« omogočilo
izobraževanje o otrokovih pravicah več kot
200.000 otrokom v 26 državah v Evropi, Aziji, na Bližnjem Vzhodu, Latinski Ameriki ter v
Afriki. Več let že aktivno sodeluje v Evropski
mreži za globalno učenje – GENE, s pomočjo
katere v letošnjem letu z različnimi izvajalci
izvaja projekt vključevanja globalnega učenja
v podjetniške krožke in pregled področja globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj v šolah. S podporo mreže GENE je v letošnjem letu v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport ter drugimi partnerji izvedlo tudi Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in
izobraževanju za trajnostni razvoj. Številčna
udeležba in odzivi udeležencev so pokazali
veliko zanimanje za to področje, pestre ter
številne pobude pa potrebo po koordinaciji in povezovanju vseh ključnih akterjev
v Sloveniji na tem področju. Za sistemsko
naslavljanje tega področja si Ministrstvo za
zunanje zadeve prizadeva za okrepljeno sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje,

znanost in šport. Kot pomembno ocenjuje
tudi razvijanje formalnih in neformalnih oblik
izobraževanja na tem področju ter nudenje
ustrezne podpore učiteljicam in učiteljem
oziroma tistim, ki se ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanjem.
Globalno učenje je opredeljeno v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju
in humanitarni pomoči Republike Slovenije,
namen pa je, da bi se to področje podrobneje ter bolj sistemsko naslovilo v Strategiji
o mednarodnem razvojnem sodelovanju in
humanitarni pomoči, ki bo predvidoma sprejeta na Vladi Republike Slovenije do konca
leta 2018.
Globalno učenje je naša naložba v prihodnost, naš prispevek k zmanjševanju revščine in neenakosti, trajnostnemu razvoju ter k
spoštovanju človekovih pravic.

G

lobalno učenje (GU) in vse oblike
ozaveščanja so temeljnega pomena
za podporo aktivnega vključevanja
ljudi, državljanov. V Evropi in tujini.
Pozitivno aktivno sodelovanje je ključnega
pomena za doseganje pravičnejšega in enakopravnejšega sveta. GU spodbuja spremembe
in odpira oči ter človeški um. Pozitivna sprememba se dogaja s kreativnostjo, sodelovanjem, neposrednim delovanjem, sinergijami in
inovacijami, pa tudi z javnimi politikami.
Evropsko združenje nevladnih organizacij
za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) predstavlja več kot 2.600 nevladnih
organizacij v Evropi ter tujini. Zakaj CONCORD deluje na področju GU?
• Ciljamo na institucije Evropske unije (EU)
in razvojne akterje, da izzovejo klasičen
pristop k mednarodnemu razvoju in naslavljajo temeljne vzroke neenakosti ter
se z njimi spopadejo.
• Verjamemo, da je GU ključno orodje za
krepitev kritičnega razumevanja sveta
okoli nas in ustvarjanje dejavne globalne
civilne družbe.
STIČIŠČE STROKOVNJAKOV ZA GU
Stičišče za GU združuje okoli 30 strokov-

Foto: CONCORD Europe
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njakov, ki prihajajo iz vse Evrope in so zelo
aktivni v nacionalnem ter regionalnem kontekstu (strokovnjaki, praktiki, učitelji …). V
stiku so vse leto, dvakrat na leto (spomladi
in jeseni) pa se srečajo. Stičišče predstavlja
učni prostor za organizacije članice: srečanja
so bila doslej priložnost za prenos primerov
GU z nacionalne ravni in izmenjavo najboljših
praks ter pridobljenih izkušenj. Ustvariti želimo prilagodljiv prostor za izmenjavo pa tudi
za vzpostavitev zmogljivosti znotraj združenja. Vidik kampanj je razumljen kot izhodišče
za razvoj in področje za vlaganje energije
za krepitev zmogljivosti organizacij članic
CONCORD-a ter njihovih organizacij članic.
Sprememba, ki jo želimo videti: prikazana
so štiri osrednja področja, na katerih si naše
organizacije članice in nevladne organizacije
prizadevajo delovati ter doseči rezultate na
področju GU:
• GU: želimo, da so evropske politike na
ravni EU in njenih držav članic skladne s
podciljem 4.7 ciljev trajnostnega razvoja.
Želimo, da odražajo zavezo GU, vključno
s financiranjem;
• Enakost spolov: želimo, da je vidik spola
v trajnostnem razvoju bolje umeščen in
vključen v našo mrežo ter v naše delovanje.
• Sprememba paradigme v smeri trajnostnega globalnega razvoja: razviti
želimo kritični dialog v okviru našega
članstva in o našem političnem diskurzu o univerzalnih vrednotah, na katerih
temelji sprememba paradigme (posebej
izobraževanje o razvoju, GU, kampanje in
pridobivanje sredstev).
• Javni pritisk za globalno pravičnost: s
krepitvijo našega političnega delovanja
želimo ustvariti prostor, kjer lahko organizacije članice spodbujajo vključevanje
in delovanje državljanov za globalno pravičnost.
ŠTUDIJA O FINANCIRANJU IN TRENDIH GU:
Marca 2018 je CONCORD objavil študijo z
naslovom Global Citizenship Education in

Europe – how much do we care?1
Na podlagi celovite raziskave v vseh državah članicah EU in Norveški publikacija predstavlja raven financiranja, namenjenega GU
v Evropi med letoma 2011 ter 2015 (do sprejetja ciljev trajnostnega razvoja, za nekatere
države pa tudi po tem), in analizira, zakaj raven vlaganja evropskih nacionalnih vlad v GU
ostaja omejena, kljub temu da številne vlade
GU priznavajo kot močno orodje za reševanje aktualnih svetovnih izzivov, s katerimi se
sooča svet. Kljub vse večji politični podpori
GU v analiziranih letih se ta ni izrazila v zagotavljanju dodatnih proračunskih sredstev.
Države v Evropi se zelo razlikujejo in vsak
primer je treba postaviti v ustrezen kontekst
z zagotavljanjem ustreznega ozadja.
POVZETKI NEKAJ PRIPOROČIL POROČILA: 2
Koncept GU: vedno bodo obstajale raznovrstne interpretacije koncepta GU, kar ne
pomeni potrebe po oblikovanju novega koncepta, temveč bi bilo treba pripraviti pregled
tega, kar konceptualno že obstaja.
Financiranje GU: potrebujemo prožnost in
dolgoročno vizijo glede struktur financiranja
in vzpostavitev novih finančnih instrumentov za spodbujanje GU. Jasen delež uradne
razvojne pomoči bi moral biti namenjen GU.
Deležniki GU: potrebni so aktivni odnosi z
izobraževalnim sektorjem in institucijami.
Predlagamo oblikovanje večdeležniške platforme na nacionalni, evropski in mednarodni ravni ter čezsektorski strateški okvir.
Ob tem bi morale biti nevladne organizacije
obravnavane kot ključni partnerji in mediatorji, saj imajo močno strokovno znanje ter
izredno pomembne izkušnje na področju GU.
Evropejci bi morali tako lokalno kot globalno razmišljati in delovati za socialno pravičnost in spodbujanje ter zagovorništvo človekovih pravic. Evropa bi morala postati resnični
vzornik in promotor GU v globalni areni. Le s
povezovanjem lokalne in globalne ravni lahko
dosežemo resnično pozitivne rezultate.
1 Dostopna prek: https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/
CONCORD_GCE_FundingReport_2018_online.pdf?851490&851490.
2 Vsa priporočila najdete na straneh 36–37 študije.
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✎ DITTA TRINDADE IN KATARÍNA KOVÁČOVÁ, INCREASE AND INNOVATION PROGRAMME, GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE – GENE

»Vzajemno učenje in medkulturnost
kot temelja vseh aktivnosti
Centra Sever–Jug Sveta Evrope«

Sodelovanje GENE in Slovenije v okviru
Programa za krepitev in inovativnost

Intervju z Miguelom Silvo,
vodjo programa globalnega
učenja, Center Sever–Jug
Sveta Evrope
Prosimo, predstavite delo Centra Sever–Jug
Sveta Evrope? Kako Center Sever–Jug Sveta
Evrope prispeva h krepitvi globalnega učenja (GU) v državah članicah Sveta Evrope?
Center Sever–Jug Sveta Evrope je koncept
GU razvil leta 1997 (Listina GU, 1997) in pri
tem izhajal iz obstoječih inovativnih pedagoških pristopov, kot so izobraževanje o razvoju, izobraževanje o človekovih pravicah,
izobraževanje za trajnost, izobraževanje za
mir, preprečevanje konfliktov ter medkulturno učenje, saj ti prispevajo h globalni razsežnosti vzgoje za državljanstvo.
Program Centra Sever–Jug Sveta Evrope
na področju GU izobraževalcem in nosilcem
odločanja zagotavlja:
• mreženje: v okviru mreže GU nacionalni
koordinatorji usklajujejo izvedbo dejavnosti Centra Sever–Jug Sveta Evrope v
državah ter izmenjujejo prakse GU v vzajemnem ter medkulturnem pristopu;
• pedagoško podporo: z viri (Smernice za
GU in drugi spletni viri o GU); spletnimi
usposabljanji (ki zajemajo razsežnosti člo-
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vekovih pravic, medkulturne ter državljanske razsežnosti GU); usposabljanji o GU/
globalnem državljanstvu in strukturirani
participaciji mladinskih multiplikatorjev;
• zagovorništvo: vseevropski kongresi
(Maastricht 2002, Lizbona 2010, Zagreb
2015) in nacionalni ter regionalni seminarji, ki združujejo praktike in odločevalce
s ciljem obravnave politike GU ter pedagoških strategij (v državah Zahodnega
Balkana, baltskih državah, višegrajskih
državah in v Jugovzhodni Evropi ter sredozemskih državah).
Teden GU je med najbolj prepoznavnimi
pobudami Centra Sever–Jug Sveta Evrope
v Sloveniji. Kako je bila pobuda vzpostavljena, kako se je sčasoma razvila in kje vidite
ključno dodano vrednost pobude?
Teden GU praznuje že 20. obletnico. Pobuda
je bila oblikovana s ciljem zagotovitve prepoznavnosti in razširjanja razumevanja ter
praks GU preko ozaveščevalnih dejavnosti,
razvitih s podporo koordinatorjev mreže GU.
Ocenjevanje in načrtovanje Tedna GU poteka na letnem srečanju koordinatorjev mreže GU, ki izmenjujejo zagovorniške strategije,
vire ter ozaveščevalne aktivnosti.
Teden GU je decentralizirana aktivnost,
ki jo organizirajo nacionalni koordinatorji
mreže, četudi v evropskem obsegu, saj teme vsako leto opredeli in usklajuje mreža
GE v sodelovanju s Centrom Sever–Jug Sveta Evrope. S posebno spletno stranjo Tedna
GU (ki ponuja vire, nasvete o aktivnostih in
koristne povezave) Center Sever–Jug Sveta
Evrope krepi evropsko perspektivo aktivnosti Tedna GU.
Teden GU predstavlja zagon, ki poleg ozaveščevalnih dejavnosti omogoča refleksijo in
prevpraševanje ustreznosti izobraževalnih
procesov ter metodologij in refleksijo o alternativnih procesih, tudi tistih, ki prihajajo
iz neformalnega izobraževanja. Prav tako

poudarja pomen izvajanja tega razmisleka
skozi večdeležniško perspektivo.
V zadnjem obdobju je Center Sever–Jug
Sveta Evrope vzpostavil regionalne seminarje GU, prihodnji regionalni seminar za
Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje bo potekal novembra v Sloveniji. Kaj je bil razlog
vzpostavitve regionalnih seminarjev GU in
kakšen je njihov osrednji cilj?
Razmislek o in ukvarjanje z inovativno pedagogiko bi bilo zaman, če to delo ne bi bilo
povezano z vzporednimi prizadevanji za
politično priznanje ter potrjevanje teh novih pristopov.
Namen regionalnih seminarjev GU je
združiti praktike in odločevalce s ciljem skupnega razmisleka ter dela na prispevku in
izvajanju GU za izboljšanje izobraževalnih
politik, nadgradnjo kurikuluma ter strokovni razvoj izobraževalcev. Njihov cilj je tudi
razviti kulturo večdeležniškega pristopa na
nacionalni ravni, hkrati pa spodbujati regionalno perspektivo vzajemnega učenja.
Center Sever–Jug Sveta Evrope je razvil
številne pobude na področju GU. Katero bi
izpostavili kot zgodbo o uspehu?
Vzajemno učenje in medkulturnost kot temelja vseh aktivnosti Centra Sever–Jug
Sveta Evrope je razlikujoča ter uspešna posebnost dela Centra: pripravljalno ekipo za
oblikovanje Smernic za GU in zdaj njihovo
revizijo sestavljajo izobraževalci iz formalnih
ter neformalnih okolij in strokovnega znanja
ter iz različnih kulturnih okolij. Enako velja
za spletna usposabljanja in usposabljanja po
državah ter regijah, kjer pedagoške ekipe in
skupine udeležencev odražajo kulturno raznolikost ter kjer proces vzajemnega učenja
temelji na izkušnjah in strokovnem znanju
vsakega elementa skupine.1
1 Več informacij o aktivnostih Centra Sever–Jug Sveta Evrope na področju GU je
na voljo na www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education.

Foto: GENE

Foto: Center Sever–Jug Sveta Evrope

✎ ADRIANA ARALICA, PLATFORMA SLOGA

Udeleženci GENE (predstavniki ministrstev in agencij) na 39. okrogli mizi v Bruslju 4. in 5. oktobra 2018

E

vropska mreža za globalno učenje
(Global Education Network Europe –
GENE) je mreža ministrstev in agencij, ustanovljena leta 2001, ko je šest
držav izmenjalo izkušnje, prepričanja, ideje ter
postopke o tem, kako politike izvajati v praksi
in okrepiti globalno učenje (GU).
Na začetku so sodelovala ministrstva za
zunanje zadeve, ki so GU povezovala z razvojnim sodelovanjem. V zadnjem času se
jim je pridružilo vse več ministrstev za šolstvo.
Slednja priznavajo pomen vključevanja GU in
izobraževanja za trajnostni razvoj v sistem
formalnega izobraževanja. Rezultat vse večjega priznavanja pomena GU in sodelovanja pri
krepitvi ter izboljšanju GU s strani vse večjega
števila ministrstev in agencij je, da mreža GENE danes vključuje več kot 30 držav ter več
kot 45 institucij.
Mreža je živa in učeča se organizacija. Še
ena zanimiva značilnost je, da četudi gre za
evropsko mrežo, ki jo podpirajo Evropska komisija in sodelujoča ministrstva ter agencije,
presega meje Evropske unije (EU). Mreža se
še razvija in pomembna je njena vizija: GENE
deluje v smeri dne, ko bodo vsi ljudje v Evropi
– v solidarnosti z ljudmi po vsem svetu – imeli
dostop do kakovostnega GU, ki bo prispevalo
k svetovni socialni pravičnosti in koheziji.
GENE namenja velik poudarek temu, da
se ljudem prisluhne in se jih sliši, poudarjeno je povezovanje, medsebojna podpora ter

spodbuda in medsebojni navdih. Zato GENE
podpira države v Evropi pri razvoju njihove
lastne poti na področju GU in izobraževanja za
trajnostni razvoj. GENE se lahko uči iz drugih
izkušenj in upa, da se tudi drugi lahko učijo iz
teh izkušenj.
Slovenija se je mreži GENE pridružila leta
2004, leta 2017 pa sta v okviru Programa za
krepitev Ministrstvo za zunanje zadeve in GENE podpisala Memorandum o soglasju s ciljem
krepitve GU ter izobraževanja za trajnostni razvoj v državi. V okviru tega procesa je potekalo
več aktivnosti, zlasti majski Nacionalni forum
o GU in izobraževanju za trajnostni razvoj,
mehanizem sofinanciranja na področju GU,
ki se osredotoča na zunajšolske dejavnosti v
srednjih šolah, in tehnična podpora pri pripravi
pregleda GU v Sloveniji, ki se izvaja v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in ob spremljanju
Ministrstva za zunanje zadeve ter Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport. Pregled GU
v Sloveniji bo lahko v prihodnosti služil kot podlaga za oblikovanje nacionalne strategije o GU.
Program za krepitev in inovativnost si prizadeva za okrepljeno podporo, kakovost ter
doseg GU in izobraževanja ter ozaveščanja o
razvoju v več evropskih državah s krepitvijo
zmogljivosti za razvoj nacionalnih struktur
usklajevanja, financiranja in podpore v državah, kjer se te strukture še vzpostavljajo ali še
ne obstajajo. V okviru tega programa je GENE
oblikoval nagrado za inovativnost v GU (Glo-

bal Education Innovation Award), da bi izrazil
priznanje inovativnim pobudam GU v Evropi
in zbral primere inovativnih praks ter učenje
iz pobud GU razširil do oblikovalcev politik po
vsej Evropi.
V prvih dveh izdajah nagrade GENE za inovativnost v GU je sodelovalo več slovenskih
organizacij: 4 kandidati leta 2017 in 2 kandidata leta 2018. Društvo Humanitas – Center
za globalno učenje in sodelovanje ter njihova
pobuda Skozi oči begunca in Forum za enakopraven razvoj ter njihova pobuda Pobeg in
beg sta bila predstavljena med inovativnimi
praksami v brošuri o nagradi GENE za inovativnost v GU v letu 2017,1 leta 2018 pa je Humanitas za pobudo Klub učiteljic in učiteljev GU
prejel nagrado v višini 10.000 evrov kot eno
izmed sedmih nagrajenih pobud druge izdaje
nagrade. Poleg tega bosta slovenska društvo
Lojtra in njihova pobuda GU Agora – izvajanje GU na ulici prepoznana med inovativnimi
praksami v brošuri o nagradi GENE za inovativnost v GU v letu 2018.
GENE upa, da bo s skupnim programom GU
v Sloveniji pridobilo nov zagon, ki lahko prispeva k razvoju bolj strateškega pristopa k GU
in k večjemu sodelovanju med ključnimi akterji
na tem področju. V okviru različnih dejavnosti je predvidena krepitev priznavanja politike
in praks GU na nacionalni ravni, kar lahko v
prihodnosti omogoči bolj usmerjen pristop.
1 Dostopna prek: http://gene.eu/wp-content/uploads/GENE_2017_Award.pdf.
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✎ LAURA KOSANKE, INFORMACIJSKA SLUŽBA ZN NA DUNAJU

✎ LJUBICA KOSMAČ, NAMESTNICA NACIONALNEGA KOORDINATORJA MREŽE ASPNET

Spoznajte ZN in globalne cilje –
Izobraževalni programi Informacijske
službe ZN na Dunaju

Slovenska mreža
UNESCO pridruženih šol

S

1 Več informacij na voljo na spletni strani www.aspnet.si/.

4 Več informacij: www.afa.at/vimun.

Mirovniški festival
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vseslovenskega srečanja UNESCO ASP šol,
v šolskem letu 2018/19 je to srečanje potekalo na Cerju ob svetovnem dnevu miru 21.
septembra 2018.
Skupaj z Društvom za Združene narode
in SNKU UNESCO šole sodelujejo v projektu
»UNESCO Mladinska platforma«, ki mladim
omogoča aktivno sodelovanje na področju
UNESCO vsebin. UNESCO glasniki s šol širom
Slovenije širijo kulturo miru in nenasilja ter
ostale UNESCO vrednote med mladimi po
vsej državi.
Osrednja naloga ASP mreže Slovenije je
skrb za vsestranski vsebinski razvoj šol in vrtcev v duhu UNESCO ter hkrati skrb za dvig
kakovosti na vseh področjih dela. Posebna
pozornost je namenjena izpeljavi samoevalvacijskega postopka za dvig kakovosti vzgoje
in izobraževanja ter za utrditev mreže po načelih UNESCO priporočil za oblikovanje mreže
ASP, ki s svojim delovanjem in medsebojnim
povezovanjem odstira mladim ter družbi nasploh možnosti za boljšo prihodnost.
Slovenska UNESCO ASP mreža je ponosna na delo svojih članic, ki iz leta v leto napredujejo pri vnašanju UNESCO ciljev v svoje
vsakdanje življenje in delo, hkrati pa svojo
dobro prakso z veseljem delijo z ostalimi v
mreži. Tako se mreži nova kakovost v samih
članicah in tudi v mreži.

Foto: OŠ Frana Kranjca Celje

3 Dostopna na www.unis.unvienna.org/unis/sl/resources/teaching_resources.
html.

Ker je izobraževanje nenehni proces,
študenti in mladi diplomanti, stari od 18 do
35 let, svetovne izzive obravnavajo na konferenci Vienna International Model United
Nations (VIMUN)4 – model ZN na Dunaju.
VIMUN je letna simulacija multilateralnih
organov. Študentom in mladim diplomantom
iz približno 40 različnih držav daje priložnost
vstopiti v svet diplomacije v pristnem okolju
ZN. Med konferenco ZN vsak udeleženec deluje kot delegat, ki predstavlja eno od 193 držav članic Organizacije ZN v odboru po svoji
izbiri – četudi pri svojem delovanju izključuje
svojo matično državo. Udeleženci delujejo
kot delegati, pripravljajo osnutke resolucij,
se pogajajo s podporniki in nasprotniki, rešujejo konflikte, se prebijajo skozi poslovnik oz.
proceduralna pravila in sledijo diplomatski
vljudnosti.
Študenti ali strokovne skupine lahko ob
tem sodelujejo v programu predavanj UNIS
na Dunaju. Sestavljajo ga vodeni ogledi in
do dve tematski predavanji, ki sta običajno
načrtovani ob torkih, četrtkih ter petkih.
Predavanja običajno potekajo v angleščini,
lahko pa se zaprosijo tudi v drugih jezikih
vključno s slovenščino ob upoštevanju razpoložljivosti govornikov. V okviru programa
so zagotovljene informacije o agencijah ZN,
kot so Urad ZN za droge in kriminal, Urad
ZN za vesolje ali Mednarodna agencija za
atomsko energijo.
Vabljeni k obisku ZN na Dunaju!

Slovensko ASPnet vodi nacionalni koordinator Jože Bogataj, ravnatelj Gimnazije
Škofja Loka, njegova namestnica je Ljubica
Kosmač. Deluje pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (SNKU), njena
generalna sekretarka je Marjutka Hafner.
Poslanstvo vrtcev in šol UNESCO je v
delovanju v duhu kulture miru ter nenasilja,
strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni
razvoj vsakega posameznika ter za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše
našega skupnega doma – planeta Zemlje.
Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje,
ki omogočajo otrokom optimalen razvoj ter
se še posebej posvečajo globalnemu državljanstvu in ciljem trajnostnega razvoja. Kakovostno obeležujejo mednarodne UNESCO
in druge svetovne oz. mednarodne dneve
ter se v duhu ciljev UNESCO mrežijo v 58
projektih UNESCO, ki jih vodijo posamezni
UNESCO šole in vrtci, medse pa vabijo tudi
ostale šole iz Slovenije ter tujine.
Poleg udejstvovanja v različnih UNESCO
projektih v mreži, ki so vsebinsko raznoliki
in prinašajo dodano vrednost k siceršnjemu prizadevanju UNESCO šol ter vrtcev, da
bi njihovo življenje in delo teklo v skladu z
UNESCO načeli, se enkrat letno udeležijo

Foto: Prva osnovna šola Slovenj Gradec

1 Več informacij na www.unvienna.org.
2 Več informacij na www.unvienna.org/visit.

K

Foto: Informacijska služba ZN na Dunaju

ot je dejala prejemnica Nobelove
nagrade za mir Malala Yousafzai:
»En otrok, en učitelj, ena knjiga,
eno pisalo lahko spremeni svet.«
Izobraževanje je naše najmočnejše in dragoceno orožje za uresničevanje globalnih ciljev
našega sveta, kot sta izkoreninjenje revščine
ali kakovostno izobraževanje. Več informacij
o Združenih narodih (ZN) bo pomagalo razumeti okvir ciljev trajnostnega razvoja in vrednote, ki jih zajemajo. Informacijska služba
ZN na Dunaju (United Nations Information
Service Vienna – UNIS)1 ponuja veliko različnih izobraževalnih gradiv in programov za
učence, dijake ter študente.
Otroci vseh starosti lahko obiščejo ZN na
Dunaju in raziščejo delo ZN ter cilje trajnostnega razvoja ali globalne cilje, kot jih včasih
imenujemo. Služba za obiskovalce UNIS na
Dunaju ponuja oglede,2 ki jih vodi večjezični
vodič. Trajajo 60 ali 90 minut in so prilagojeni
ravni predhodnega znanja. Otroci in mladi
si lahko ogledajo zastave držav članic ZN,
ki plapolajo na trgu UN Memorial Plaza, ter
notranjost kompleksa ZN, kjer delajo ljudje

z vsega sveta. Poleg predstavitve ZN in njihovih prizadevanj za trajnostni razvoj vodič
ogleda obiskovalcem po navadi pokaže tudi
konferenčno dvorano ZN in tematske razstave, vključno z Nasinim kamnom z lune, ki ga
mladi obiskovalci preprosto morajo videti.
Ogledi običajno potekajo v angleščini ali
nemščini, vendar jih je mogoče organizirati
tudi v drugih jezikih ob upoštevanju razpoložljivosti vodičev ogledov.
Interaktivni format ogleda »Preoblikujmo
naš svet« (Let's Transform Our World) je vrhunec za otroke in dijake v starosti od 10 do
18 let. Osredotoča se na cilje trajnostnega
razvoja. V 90-minutni interaktivni dejavnosti
se otroci in dijaki spoznavajo z delom ZN ter
njenih organizacij na Dunaju. Vodič ogleda
pojasni vlogo ZN pri doseganju soglasja o
svetovnih izzivih, nato pa skupino povabi k
aktivnemu raziskovanju nekaterih globalnih
ciljev. Ob koncu dneva otroci in mladi odidejo
domov z nekaj idejami, kako lahko z lastnimi
dejanji pomagajo spremeniti svoj svet.
Otroške konference za učence v starosti
od 6 do 12 let lahko delo v ZN predstavijo
naslednji generaciji diplomatov. Med 90-minutnim interaktivnim ogledom otroci na
njihovi starosti prilagojen način simulirajo
mednarodno konferenco o perečem problemu, pri čemer vsak otrok predstavlja drugo
državo. Mladi delegati poslušajo drug drugega, se naučijo sprejeti različna mnenja in
demokratično glasovati. Otroci v tej starostni skupini lahko ZN spoznajo tudi na igriv
način med letnim programom Ferienspiel, ki
poteka med lokalnimi zimskimi in poletnimi
šolskimi počitnicami.
Poleg tega UNIS na Dunaju ponuja tudi
učna gradiva3 v angleškem, nemškem, madžarskem, slovaškem in slovenskem jeziku
o temah ZN, kot so mir ter varnost, razvoj,
človekove pravice, humanitarne zadeve in
mednarodno pravo.

lovenska mreža UNESCO pridruženih šol (ASPnet)1 je članica mednarodne mreže UNESCO Associated
Schools Project Network, ustanovljene leta 1953, v katero je vključenih 10.000
vzgojno-izobraževalnih institucij v 180 državah sveta. Delo slovenskih UNESCO šol
predstavlja eno izmed vidnejših dejavnosti
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO,
ki so za svojo izjemno zavezanost v letu 2002
prejele UNESCO nagrado Steber miru. Zaradi
svojega živahnega dela tudi danes veljajo za
aktivno sogovornico v mednarodni mreži.
Slovenija je postala del te velike globalne
družine leta 1993, ko je bila kot prva šola v
Sloveniji v njene vrste sprejeta Osnovna šola
Cirila Kosmača iz Pirana (zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz držav nekdanje
Jugoslavije v času razpada skupne države
in oboroženih konfliktov). Prva nacionalna
mreža se je začela tkati leta 1997, ko se je
osem šol povezalo s skupnim ciljem slediti
viziji UNESCO. Iz leta v leto je mreža rastla
in danes šteje 100 zavodov, od tega 7 vrtcev,
65 osnovnih šol in 27 srednjih šol. Mreža ima
10 ASPnet središč, v katera je vključenih do
15 zavodov, središče pa vodi vodja središča,
ki je praviloma strokovni delavec šole, kjer
je sedež središča.

Drevo je življenje
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✎ TIMOTEJ VITEZ, SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

✎ TINA TRDIN, HUMANITAS – CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE

Semena sprememb –
učenje za trajnostni razvoj

Razsežnosti globalnega učenja

Gradivo za učitelje poimenovano Idejnik
vključuje aktivnosti, s pomočjo katerih lahko učence na prilagojen način spoznavajo
s trenutnimi globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje okolja,
spopadanje z oblikami revščine in neenakosti na svetovni ravni. Vsebuje tudi aktivnosti, s pomočjo katerih učence spodbujajo
k razmišljanju o tem, kaj lahko na različnih
ravneh – osebni, razredni, šolski, lokalni in
nacionalni – storimo za uresničevanje ciljev,
h katerim se je Slovenija zavezala skupaj s
preostalimi državami članicami OZN. V letošnjo izvedbo je že vključenih več kot 300
učiteljev.1

G

lobalno učenje (GU) lahko seže v
šole, mladinske centre, gledališča,
na ulico, v mesto, v vas, na pogovor ob kavi, v načrtovanje novih
podjetniških idej, v usposabljanje globalnih
prostovoljcev itd. Na društvu Humanitas
smo ponosni, da orjemo ledino vnašanja globalne dimenzije na številna prej omenjena
področja delovanja. Če je bilo še pred nekaj
leti področje GU precej neprepoznavno in
rezervirano skoraj izključno za podporo posameznikom ter posameznicam pri vnašanju
le-tega v formalni šolski sistem in deloma v
neformalni sektor, pa je danes situacija precej drugačna ter bolj pestra.
Odpiranje prostora za naslavljanje globalnih izzivov v šoli ostaja med prednostnimi
nalogami našega društva. Humanitasov Klub
učiteljic in učiteljev GU je bil letos izbran med
sedmimi najbolj inovativnimi projekti GU v
Evropi s strani Evropske mreže za GU (GENE),
ki nam je podelila nagrado za inovacije v GU
(Global Education Innovation Award 2018).
Klub smo ustanovili zaradi zaznane potrebe
po prostoru, kjer se učiteljice in učitelji lahko

1 Kontakt: Agenda2030@gov.si.

Foto: Matic Gabriel/SVRK

vem ciku sodelovalo več kot 200 učiteljev
5. razredov iz 105 osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so se prostovoljno vključili v projekt. V izobraževalnem programu so učitelji
spoznali metode in orodja za mentorski pristop k poučevanju. Hkrati smo jih spodbujali
k povezovanju z organizacijami, podjetji in
ustanovami v lokalnem okolju. Razredniki so
skupaj z otroki na temo prihodnosti izvedli
približno 1.500 aktivnosti po vsej Sloveniji.
Na pobudo učiteljev smo se odločili, da
projekt v letu 2018/2019 razširimo na 3. in 4.
razrede osnovnih šol. Za vsebinsko sodelovanje na področju neformalnega učenja smo
k sodelovanju povabili Urad RS za mladino.
Projekt je v letošnjem letu še bolj poglobljeno vključil načela učenja za trajnostni razvoj,
med vsebine projekta pa smo vključili tudi
Agendo 2030 za trajnostni razvoj in njene
cilje trajnostnega razvoja.
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redno srečujejo, spoznavajo ter razvijajo različne didaktične pristope za reševanje svetovnih izzivov in se razvijajo kot izobraževalke ter
izobraževalci. Menimo, da ima klub ogromen
potencial za razširjanje dobrih praks GU na
nacionalni in mednarodni ravni.
Poleg šole pa smo prisotni tudi na ulici.
Humanitas je partner projekta, ki globalne
teme, GU prinaša na ulico in k »ulici«, k ljudem. Tudi projekt Globalno učenje Agora je
letos prejel posebno priznanje mreže GENE
in bo kot eden izmed 20 najbolj inovativnih
projektov na področju GU v letu 2018 predstavljen v GENE publikaciji Global Education
Innovation Award 2018.
V okviru projekta Globalna odgovornost
za prihodnost skupaj s partnerji vnašamo
globalno dimenzijo in etičnost v podjetniške
krožke ter v podjetništvo na splošno. V pripravi je priročnik za vnašanje GU v podjetniške prakse, ki bo zagotovo pripomogel k
trajnostnejšemu delovanju podjetij.
Skupaj z Zavodom Voluntariat začenjamo
z novim projektom E-tick, ki bo z inovativnimi metodami GU in etičnega komuniciranja

vsebinsko podkrepil usposabljanja globalnih
prostovoljcev, prostovoljk pred odhodom v
tujino.
Obeta pa se nam tudi nadaljevanje projekta Culpeer, ki bo z gledališkimi metodami medvrstniškega učenja mladim omogočil prostor za spoznavanje različnih kultur
in pristopov, ki globalne izzive naslavljajo s
telesom, gibanjem ter neverbalnim sporazumevanjem. V današnji družbi vse prevečkrat dajemo prevelik pomen racionalnemu
dojemanju sveta, ki pa pogosto predstavlja
odmik od resničnega izkustva, empatije in
zmožnosti celostnega razumevanja ter doživljanja izzivov in sobitij.
Veseli nas, da vas lahko 22. 11. 2018 ponovno povabimo na konferenco GU, kjer bomo gostili strokovnjaka dr. Momodouja Sallaha iz Velike Britanije. Pričujoči članek nosi
skoraj enak naslov kot naša konferenca, ki
smo jo letos poimenovali Razsežnosti GU in
delovanja. Skupaj bomo raziskali širši vpliv
GU in kako lahko ta pripomore k ustvarjanju
sveta, ki ima dolgo prihodnost ter predvsem
zagotovljeno preživetje.

Obe fotografiji: Društvo Humanitas

S

lužba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že drugo
leto izvaja projekt Semena sprememb, ki povezuje predpisane
učne vsebine z učenjem vrednot skozi izkustveno učenje ter med učenci spodbuja
razmišljanje o prihodnosti, proaktivnost,
empatijo, sodelovanje in kreativnost, hkrati
pa učiteljem nudi orodja za razvoj mentorskih kompetenc. Temeljna rdeča nit projekta
je razvoj učiteljev in učencev v posameznike,
ki bodo kot aktivni člani družbe prispevali k
skupnemu trajnostnemu razvoju.
V šolskem letu 2017/2018 je Služba Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport izvedla pilotno različico razvojnega projekta Semena sprememb.
Projekt je bil namenjen učencem in učiteljem
5. razredov osnovnih šol. V projektu je v pr-
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migracijah, ki je bila izvedena letos, kažejo na
nacionalno značilnost, da teme, ki jih razumemo v okviru globalnega učenja, večinoma
»domujejo« v nevladnih organizacijah. Četudi anketiranci menijo, da je njihovo znanje o teh vprašanjih zadostno, prepoznajo
potrebo po izboljšanju svojih zmogljivosti
pri uporabi inovativnih metod in (digitalnih) orodij, npr. pri uporabi IKT ter medijski
pismenosti. Na rezultatih ocene potreb bo
temeljilo oblikovanje modula usposabljanja
za multiplikatorje in oblikovanje nacionalnih
usposabljanj za učitelje, neformalne izobraževalce ter mladinske delavce o migracijah,
človekovih pravicah in digitalnih orodjih, ki
bodo potekala v letu 2019. Aktivnosti izhajajo iz razumevanja, da imajo učitelji in trenerji
temeljno vlogo pri spodbujanju vključujočih
ter strpnih družb, zato si projekt #MigratED
prizadeva okrepiti njihove kompetence.
Z vključevanjem vprašanj migracij in človekovih pravic v izobraževalne dejavnosti z
uporabo digitalnih orodij ter z zagonom spletne ozaveščevalne kampanje bo projekt mladim pomagal razumeti osnovne vzroke, zaradi katerih begunci zapustijo svoje države,
pomagal pa jim bo tudi prepoznavati sovražni govor in stereotipe ter jih bo spodbudil
h krepitvi evropskih vrednot solidarnosti in
kulturne raznolikosti. Ta izkušnja bo dosegla
vrhunec s sodelovanjem na filmskem festivalu Terra di Tutti, letnem dogodku v organizaciji GVC v Italiji, ki od leta 2007 uporablja
dokumentarne filme kot orodje za razpravo
in ozaveščanje o človekovih pravicah ter
družbenih vprašanjih.
V okviru projekta si bodo vsi partnerji –
GVC, Platforma SLOGA, Mestna občina Bologna, CSAPSA2, Action Aid Hellas, 4Change,
COFAC, KARPOS in Future Worlds Center –
prizadevali za boj proti lažnim novicam o
migracijah, napačni razlagi podatkov, za
krepitev vključujočih razprav o migracijah

ter begunstvu, ki temeljijo na dejstvih, in
za interdisciplinarni pristop k migracijam,
ki temelji na človekovih pravicah. Skladno
z načelom »nič o nas brez nas« bodo mladi
priseljenci in begunci pomembno sooblikovali projektne dejavnosti. S krepitvijo razumevanja medsebojne povezanosti razvoja,
migracij in človekovih pravic bo projekt MigratED utiral pot k bolj vključujočim, strpnim
ter gostoljubnim družbam.

Foto: Društvo Focus

G

ruppo di Volontariato Civile (GVC)
je v sodelovanju s Platformo SLOGA, Mestno občino Bologna (Italija)
in drugimi evropskimi nevladnimi
organizacijami pričel z izvajanjem projekta
#MigratED v petih državah članicah Evropske unije. Z vključevanjem učiteljev, učencev,
študentov in mladinskih delavcev, državljanov, prosilcev za azil ter beguncev v izobraževalne aktivnosti in spletno ozaveščevalno
kampanjo si projekt prizadeva k spodbujanju kulturne raznolikosti, vključevanja ter
krepitve strpnega in gostoljubnega okolja
v Evropi.
Porast ekstremizmov v Evropi kaže na
ogroženost demokracije in kulturne raznolikosti. Z namenom spodbujanja kulture
dialoga in kulturne raznolikosti bo projekt
#MigratED vključeval študente ter mladinske delavce, učitelje in trenerje, neformalne izobraževalce ter posameznike v petih
evropskih državah: v Italiji, Grčiji, na Portugalskem, v Sloveniji in na Cipru. Projekt, ki
ga v okviru programa Erasmus+ financira
Izvajalska agencija Evropske unije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
(EACEA), predvideva možnost, da se dijaki
in mladinski delavci iz ciljnih držav pridružijo
programu digitalne tehnologije ter oblikovanja videa. Cilj je utreti pot in spodbujati retoriko spoštovanja človekovih pravic.
V okviru projekta bo v sodelovanju med
begunci/priseljenci in mladimi pripravljena
spletna ozaveščevalna kampanja (vključno
s spletnim dokumentarnim filmom). Projekt
bo podpiral tudi učitelje, trenerje, neformalne izobraževalce in mladinske delavce
z orodji ter tehnikami za širjenje digitalnih
znanj in spodbujanje vrednot aktivnega državljanstva ter demokracije med otroci in
mladimi. Rezultati ankete o oceni potreb v
Sloveniji na področju uporabe digitalnih orodij v izobraževanju o človekovih pravicah in

Foto: Amnesty International Slovenije

Projekt #MigratED
za okrepljeno strpnost

✎ SAMO SELIMOVIĆ, AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

✎ TOMISLAV TKALEC, FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ

S sodobno tehnologijo Amnesty
International mlade izobražuje
o temah globalnega učenja

Mednarodna poletna šola politične
ekologije prvi korak k celostnemu
naslavljanju okoljske tematike

Amnesty International Slovenije je v letošnjem šolskem letu na srednjih šolah po Sloveniji začela izvajati delavnice o človekovih pravicah in drugih temah globalnega učenja s pomočjo 3D očal.
Organizacija vsako leto prenovi vsebine delavnic, ki jih izvajajo strokovni sodelavci v različnih izobraževalnih ustanovah, uvedba 3D očal
pa predstavlja tudi tehnološki preskok in dober primer vključevanja sodobnih tehnologij v že obstoječe participativne izobraževalne pristope. Udeleženke in udeleženci v času izvajanja delavnice v
skupinskem procesu naslovijo problematiko kršitev človekovih pravic. V konkretne situacije različnih ljudi, ki so jim po svetu kršene
pravice, pa se udeleženke in udeleženci lažje vživijo s 3D očali. Z
očali se udeleženci potopijo v navidezno resničnost in v trenutku
odpotujejo na druge konce sveta, kjer doživijo kratek del izkušnje
beguncev na otoku Lezbos, so po krivem zaprti v ruskem zaporu ali
pa spremljajo kenijsko deklico Evelyn, ki mora hoditi po vodo dve
uri stran od doma.
3D tehnologija je vse bolj dovršena, naprave so vse zmogljivejše in
tudi 3D vsebine so vse bolj množične ter široko dostopne. Mnogo
mladih se je s 3D očali in z navidezno resničnostjo že srečalo, redkeje pa imajo priložnost uporabiti vsebine, ki niso komercialne ter
zabavne narave, temveč omogočajo spoznavanje sveta in sodobnih
globalnih dilem človeštva ter hkrati spodbujajo vživljanje v vloge
drugih ljudi, s katerimi v svojih lokalnih okoljih težko pridejo v stik. Za
uspešen učni proces s pomočjo 3D tehnologije je ključna kontekstualizacija, saj udeleženke in udeleženci spoznajo konkretno izkušnjo, ki
pa je kompleksnejša od udeleženčevega nekajminutnega vtisa, zato
se udeleženci o svojem 3D izletu tudi pogovorijo ter se seznanijo s
širšo situacijo, v katero je umeščena njihova 3D izkušnja.1

V začetku septembra je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekala Mednarodna poletna šola politične ekologije, ki smo jo
organizirali Focus, društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za ekologijo,
Študentsko društvo Iskra, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in drugi. Prisluhnili smo predavanjem, pogovorom in okroglim
mizam z odličnimi ter uveljavljenimi govorci, na katerih smo odpirali
pereče okoljske in družbene probleme današnjega časa, kot so okoljski
konflikti ter okoljska pravičnost, pomen kritične refleksije obstoječega
družbenega sistema, ekofeminizem in drugačni koncepti razvoja družbe. Sklenili smo jo z okoljskim seminarjem, na katerem so študenti Univerze v Ljubljani predstavljali magistrske naloge z okoljsko tematiko.
Dogodka se je udeležilo več kot 180 udeležencev, med katerimi so bili
študenti, predstavniki civilne družbe, uradniki, predstavniki podjetij
in drugih inštitucij. Visoka številka udeležencev kaže na dejstvo, da
obstaja velika potreba po poznavanju politične ekologije in drugih
družboslovnih disciplin, ki bi jih morali v večji meri ustvarjati tudi
na naših univerzah.
Profesor politične ekologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede
in eden od soorganizatorjev dr. Andrej A. Lukšič je povedal: »Prva
poletna šola na temo politične ekologije pri nas je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v
slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj
izbirnih predmetov na dodiplomskem ter podiplomskem študiju.«
Dr. Tomislav Tkalec iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, in eden
izmed soorganizatorjev poletne šole, poudarja: »V Sloveniji pogosto
ne znamo reševati okoljskih problemov niti na državni ravni niti na
lokalnih ravneh, čeprav so nekateri od problemov enostavno rešljivi.« Tkalec k temu dodaja: »Manjka nam predvsem povezava med
družboslovnimi in okoljskimi znanji, zato ne znamo celostno nasloviti
okoljske problematike ter celostno razmišljati o razvoju. Ne znamo

1 Za naročilo brezplačne delavnice in več informacij obiščite spletno stran Šole človekovih pravic: http://sola.amnesty.si/
ponudba-brezplacnih-delavnic.html.
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voditi deležniškega dialoga in s pomočjo argumentiranih razprav
priti do ustreznih rešitev, ki bi bile v korist vseh.«
Ugledna gostja dr. Ariel Salleh, sociologinja iz Avstralije, ki se med
drugim osredotoča na ekofeminizem, poudarja: »Z okoljsko problematiko se sedaj ukvarjamo že več kot štiri desetletja. Zaradi želje po
nenehni rasti in razvoju postajajo okoljski problemi vedno bolj trdovratni. Ob podpori poglobljenih znanstvenih analiz jih razumemo bolj
kot kadarkoli prej, vendar se še vedno nič ne spremeni. Zato so ti dogodki izrednega pomena, saj je čas za drugačen način razmišljanja.«
Na poletni šoli je predaval tudi nekdanji univerzitetni profesor, pisatelj in soustanovitelj Inštituta za socialno ekologijo dr. Dan Chodorkoff. Njegova dela in akademske raziskave se ukvarjajo predvsem z
integracijo alternativnih tehnologij, kot so sončna ter vetrna energija
in skupnostni vrtovi, v prizadevanju za razvoj socialnih gibanj, vprašanj okoljske pravičnosti ter socialne ekologije. »Zelo se veselim svojega sodelovanje na poletni šoli v času, ko je bolj kot kadarkoli prej
pomembno, da pravilno naslovimo okoljske probleme in najdemo
rešitve za okoljsko krizo, s katero se soočamo.«

postaviti načine, na katere so mladi aktivni, in se pogovoriti, ali je
tudi lokalno lahko v tem kontekstu politično.
Veliko mladih je tudi aktivnih v mladinskih centrih ali pa izven klasičnih struktur odločanja na načine, ki jih ne štejemo za »klasično
politiko« – torej v obliki projektov, pobud, kot prostovoljci, sodelavci
mladinskih centrov in še kako. Ko govorimo o pasivnosti mladih, to
dejstvo po navadi spregledamo.
Na okrogli mizi smo se pogovarjali (mladinski) delavci, ki na tak ali
drugačen način delamo z mladimi, in prostovoljci ter zaposleni v
mladinskih organizacijah, udeleženci mladinskih dogodkov, člani in
uporabniki. Pogovarjali smo se o tem, koliko so mladi (ne)aktivni in
kakšni prijemi za aktivacijo mladih delujejo, kaj bi še morali narediti
in kako k sodelovanju privabiti še več mladih.1

nevladnih organizacij LUPA v Ljubljani, Oživela ulica v Kopru in na
Pikinem festivalu v Velenju. Pripravili smo tudi zavezo, s podpisom
katere posamezniki izrazijo svojo odločitev za trajnostni življenjski
slog (na okoljski, ekonomski in socialni ravni).
Globalno učenje in ozaveščanje o pomembnosti aktivnega vključevanja posameznika v reševanje svetovnih izzivov sta stalnica v aktivnostih Društva stezosledcev. S sprejemom Agende 2030 smo še
intenzivneje nadaljevali z vključevanjem vsebin trajnostnega razvoja
v naše programe in aktivnosti. Voditelji, ki tudi sicer izvajajo programe globalnega učenja, medgeneracijske strpnosti, ozaveščanja o
trajnostnem razvoju na nacionalni in mednarodni ravni, skbijo tako
za umeščanje vsebin v program, kot tudi za njihovo uresničevanje.
K aktivnemu državljanstvu spodbujamo otroke in njihove starše
ter lokalno skupnost vsakega kluba. To dosegamo preko delavnic
globalnega učenja, pri izvedbi katerih nam pomagajo tudi številni
strokovnjaki iz drugih nevladnih organizacij. Že nekaj let sodelujemo v Tednu globalnega učenja, letos pa smo prvič izvedli delavnice
globalnega učenja tudi v Tednu vseživljenjskega učenja.
Pridružite se nam na Facebook strani1 ali obiščite našo spletno
stran,2 kjer boste našli najnovejše informacije o naših aktivnostih.

1 Več informacij o projektu na http://focus.si/tag/moja-revolucija/.

Avtorica: Justyna Szkarłat

Foto: Društvo stezosledcev

1 Dostopna prek: www.facebook.com/stezosledci.
2 Dostopna prek: www.stezosledec.si.

✎ DARJA VALENČIČ, FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ

»100-odstotni popust, če ne kupiš
ničesar« – Dan brez nakupov
Kmalu boste lahko povsod opazili oglase za nore popuste, ki jih bodo
trgovci ponudili 23. novembra, na tako imenovani uvoženi črni petek,
s katerim pa se bo začenjal najbolj potrošniški mesec v letu. Vse, ki se
vam zdi to nesmiselno in razumete škodljive posledice brezglavega
zapravljanja, vabimo, da se nam pridružite pri izvedbi letošnjega
»dneva brez nakupov«. Ta dan s sporočilom »100 % popust, če ne
kupiš ničesar« predstavlja protiutež prekomernemu potrošništvu,
hkrati pa želimo aktivni posamezniki izpostaviti alternative nakupovanju, ki jih lahko izberemo prav vsak dan v letu (popravi, zamenjaj,
ponovno uporabi, sposodi si).
Če podpirate te ideje in bi želeli biti del letošnjega Dneva brez nakupov , obiščite spletni strani breznakupov@gmail.com ali ziva@focus.
si in seznanili vas bomo, kako se lahko kot prostovoljci pridružite
ekipi, ki bo izpeljala aktivnosti ob letošnjem Dnevu brez nakupov, 23.
novembra 2018. Vsak pa se bo seveda lahko pridružil tudi tako, da
bo na ta dan prezrl reklame, se izognil nakupovalni vročici ter izbral
okolju in družbi prijaznejše možnosti.1
1 Dogajanje lahko spremljate na Facebooku in na Instagramu pod imenom Dan brez nakupov.
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Ali so mladi res (ne)aktivni?

V okviru projekta Moja revolucija (My revolution), ki ga v Sloveniji
izvaja društvo Focus v sodelovanju s partnerji iz Avstrije, Poljske
in Italije, skupina več kot 80 mladih oblikuje mladinski manifest, ki
ga bodo predstavili ter predali Evropskemu parlamentu 7. novembra 2018. Manifest je rezultat poglobljenega dela z mladimi in med
mladimi, ki so z ustvarjalnimi metodami ter učenjem zagovorništva
in spoznavanja struktur odločanja v EU na nacionalnih ter lokalnih
ravneh oblikovali zahteve in pričakovanja o prihodnosti.
Mladi si predvsem želijo svet, v katerem bodo tudi sami slišani, želijo si medkulturnih izmenjav, izkustvenega učenja, več sočutnosti
in sprejemanja raznolikosti, upoštevanja znanstvenih dejstev o
potrebah po spremembi odnosa do okolja ter možnost aktivnega
sooblikovanja prihodnosti.
Poleg manifesta, ki bo objavljen tudi na spletni strani društva Focus, pa potekajo aktivnosti tudi na nacionalni ravni. Tako smo se
25. oktobra z mladinskimi centri in mladinskimi delavci v Mladinski
postaji Moste pogovarjali o tem, ali so mladi res (ne)aktivni in ali je
morda težava v dojemanju aktivnosti mladih ter njihovega političnega udejstvovanja, ali k mladim pristopamo na zastarele in neprilagojene načine ter ali jih dovolj poslušamo. Poleg tega je beseda
tekla o različnih pristopih aktivacije mladih in o naših pričakovanjih.
Vprašanje razumevanja (politične) aktivnosti mladih smo odprli že
na Streetstivalu – festivalu uličnega dela. Namen dogodka je bil iz-

✎ NATAŠA KOSTANJEVEC, DRUŠTVO STEZOSLEDCEV

Foto: Inštitut za afriške študije

✎ ŽIVA KAVKA GOBBO, FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ

Stezosledci proti neenakostim

Društvo stezosledcev je bilo uspešno na razpisu evropskega projekta
»Make Europe Sustainable for all« za lokalne akcije na temo boja
proti neenakostim. Na razpis je bilo prijavljenih 100 projektov iz
celotne Evrope, projekt Stezosleci proti neenakostim pa je bil med
tremi izbranimi. Na 1000. dan sprejetja ciljev trajnostnega razvoja
smo stezosledci pričeli z aktivnostmi projekta, ki poteka od junija
do novembra 2018, v ospredje pa postavlja otroke in mlade kot aktivne državljane, borce proti neenakosti ter ozaveščevalce o ciljih
trajnostnega razvoja. Z motivacijo in aktivacijo spodbujamo lokalne
skupnosti za doseganje trajnostnega ter poštenega načina življenja
z nizkim ogljičnim odtisom.
Stezosledci želimo povečati ozaveščenost državljanov in oblikovalcev politik o njihovih vlogah ter odgovornosti pri delu za trajnostno
prihodnost, pri prehodu na bolj trajnostne načine življenja in pri
razvijanju ter spodbujanju skladnih politik. S spodbujanjem sodelovanja vseh sektorjev civilne družbe želimo zagotoviti, da je trajnost
v središču sprejemanja odločitev in politik, ki zagotavljajo, da nikogar
ne pustimo zadaj.
To počnemo preko delavnic globalnega učenja in ozaveščevalne
kampanje na Facebooku, preko javnih dogodkov, pišemo lokalnim
in nacionalnim politikom, gospodinjstvom delimo trajnostne vrečke
za sadje ter zelenjavo, s čimer želimo zmanjšati uporabo plastičnih
vrečk, organiziramo predavanja ter posvete, s čistilno akcijo smo se
pridružili pobudi Očistimo svet 2018, sodelovali smo na festivalih

✎ TANJA LESKOVAR, INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE

Globalno lokalno učenje oz. Global
Education goes local
Na Inštitutu za afriške študije izvajamo triletni projekt Global Education goes Local oz. Globalno lokalno učenje, katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske
delavce k aktivni participaciji ter osveščanju o ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na enakosti spolov (5. cilj trajnostnega razvoja),
o trajnostnih mestih in skupnostih (11. cilj trajnostnega razvoja) ter o
odgovorni porabi in proizvodnji (12. cilj trajnostnega razvoja). S projektom želimo spodbujati kritično razmišljanje mladih in njihovo aktivno
državljanstvo. V današnji digitalni družbi je velik izziv mlade motivirati
k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod
(preko delavnic, letakov, brošur …), zato smo se v projektu odločili za
mladim atraktivnejši pristop, in sicer za ozaveščanje ter spodbujanje
aktivno globalnega državljanstva preko pop kulture. Vodilni partner
projekta, katerega projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata
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Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve, je CEGA iz Bolgarije, projekt poteka tudi v Avstriji, Španiji, Litvi in na Cipru.
Globalne teme se nam velikokrat zdijo abstraktne, ker jih ne povezujemo z lastnimi dejanji oz. se ne zavedamo razsežnosti lastnih
dejanj v lokalnem okolju. Zato se v projektu osredotočamo najprej
na lokalne tematike, ki jih nato povežemo z globalnimi razsežnostmi
in s tem spodbudimo razmišljanje o globalni soodvisnosti ter izvedbi
konkretnih akcij za širjenje osveščenosti.
Tako je splošni cilj projekta Globalno lokalno učenje spodbujati zavzetost evropskih državljanov, da prevzamejo aktivno vlogo pri soočanju z izzivi v današnjem soodvisnem svetu, predvsem na podlagi
zavedanja in kritičnega razumevanja dvosmernih odnosov glede
vprašanj globalnega razvoja.

Aktivnosti projekta lahko strnemo v šest točk:
• osebna asistenca pri učenju jezika, iskanju zaposlitve, učenju načinov pridobivanja drugih informacij, pridobivanju socio-kulturne orientacije, spremljanju na urade, razgovore za službo, usposabljanja;
• kulturna/poklicna mediacija pri obiskovanju poklicnih izobraževanj
Zavoda za zaposlovanje RS in drugih deležnikov, dogovarjanju z
delodajalci, spremljanje na prvi dan novega delovnega mesta;
• usposabljanja za lažje vključevanje v delovno okolje v obliki delavnic komunikacije, delovanja v skladu z nalogami in standardi,
timskega dela, novih tehnologij, priprav na pridobivanje vozniškega dovoljenje (CPP, prva pomoč);
• socio-kulturna orientacija delodajalcev in delojemalcev;
• osebno pravno svetovanje;
• brezplačna uporaba računalnikov.

cev, študentk in študentov ter aktivistk in aktivistov pripravili bogat
program izobraževanja ter usposabljanja o migracijah, raznolikosti,
predsodkih in stereotipih. Posebnega gosta smo povabili iz Berlina,
in sicer je bil z nami Musa Okwonga, glasbenik, aktivist, begunec iz
Ugande. S pomočjo interaktivnih delavnic, ki so vključevale vaje pisanja in nastopanja, so se udeleženke ter udeleženci učili učinkovitega
komuniciranja o prednostih raznolikosti. Na ta način so se naučili biti
učinkoviti zagovornice in zagovorniki raznolike družbe, kar je ne le
poslanstvo Mirovnega inštituta, pač pa tudi namen projekta GEAR, v
okviru katerega je bil dogodek organiziran. Glavni cilj mednarodnega projekta GEAR – »Globalno izobraževanje in aktivno delovanje
za zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratične vrednote
v medkulturnih družbah« je namreč prispevati k medkulturnemu
razumevanju s pomočjo sodelovanja organizacij civilne družbe s
formalno-izobraževalnimi sistemi, učiteljicami, učitelji in študentkami, študenti ter spodbujanje izmenjave in izboljšanja obstoječih
dobrih praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja
med šolami na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni.

Še nekaj utrinkov iz dosedanjih aktivnosti:
Izvedene so bile delavnice o 17 ciljih trajnostnega razvoja in skupna
ugotovitev je bila, da so cilji med seboj vsekakor povezani, da pa je
za kakršnokoli ukrepanje pomembno začeti z lokalno specifičnimi
problematikami.
Pri aktivnostih na temo 5. cilja o enakosti spolov se še vedno razvija
razprava o tem, da je »enakopravnost spolov« boljša različica prevoda angleškega izvirnika Gender Equality kot »enakost spolov«,
saj je pomembno priznavanje razlik med spoloma ter iz tega razvitih
različnih družbenih in kulturnih vlog obeh spolov in hkrati enako
vrednotenje teh razlik.
Izraz »enakost spolov« pa po pregledu uporabe v literaturi in javnih
razpravah ne naslavlja istosti ter podobnosti med moškimi in ženskami ter je definiran širše od pojma »enakopravnost spolov«, ki pa
se nanaša le na pravne enakosti med spoloma.1
Iz tega je razvidno, da kljub javni uporabi omenjenih izrazov in konceptov prihaja do zmede pri njihovi uporabi.

ESIRAS podpora je na voljo potencialnim uporabnikom projekta po
vsej Sloveniji. Glavna pisarna je v Ljubljani, izpostava pa v Mariboru.
Osebe iz drugih krajev se lahko pridružijo projektu v sodelovanju z
območnimi združenji Rdečega križa Slovenije, ki jih po potrebi podpira tudi mobilna enota ESIRAS.1
1 Več o projektu na spletni strani www.rks.si/sl/Projekt_ESIRAS/ ter Facebook strani https://www.facebook.com/esirasslovenia/.

✎ EKIPA ESIRAS SLOVENIJA, RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Foto: Mirovni inštitut

Podpora pri zaposlovanju in
socialni integraciji prosilcev za azil
ter beguncev v okviru projekta ESIRAS

»Odpiramo meje:
vključevanje beguncev in migrantov«
Mirovni inštitut je aprila 2018 v Novem mestu organiziral dvodnevno
usposabljanje za mladinske nosilce strpnosti in medkulturnosti z naslovom »Odprimo meje: vključevanje beguncev in migrantov«. V sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
smo za dvajset mladih in perspektivnih prostovoljk ter prostovolj-
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Rdeč križ Slovenije je 1. januarja 2018 pričel z izvedbo projekta ESIRAS Slovenija, ki se bo predvidoma zaključil 30. junija 2019. Namen projekta je gradnja zmogljivosti za pridobivanje zaposlitve in
uspešno socialno integracijo prosilcev za azil ter oseb s priznano
mednarodno zaščito.
Projekt je produkt sodelovanja Mednarodne federacije društev Rdečega kriza in Rdečega polmeseca (IFRC) ter Evropske komisije, v pretežnem delu pa ga sofinancira Program Evropske unije (EU) za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Vključenih je sedem nacionalnih društev
Rdečega križa iz držav EU: Avstrije, Cipra, Danske, Francije, Italije, Velike
Britanije in seveda Slovenije. Glavni koordinator je Rdeči križ Španije.
Načrt ESIRAS je krojen v okviru individualnih zmožnosti, želja in
priložnosti. Pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev osebo ves čas podpirajo prostovoljci, posebej usposobljeni s področja nudenja osnovne
psihosocialne podpore, in kulturni mediatorji. V sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij so na voljo tudi
pravna svetovanja in delavnice o pravnih vprašanjih.

Foto: Slovenska karitas

Foto: Slovenska karitas

Foto: ESIRAS Slovenija

1 Več na www.karitas.si.

1 Vir: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/kaj_je_enakost_spolov/.

✎ DR. VERONIKA BAJT, MIROVNI INŠTITUT

ta namen smo v letošnjem letu izvedli prvo dvomesečno vseevropsko
ozaveščevalno kampanjo na družbenih omrežjih pod geslom Kaj je
DOM? oz. #whatishome, s katero smo ljudi spodbujali k razmišljanju,
kaj jim pomeni dom, in tudi k misli, kaj želijo ljudem, ki nimajo varnega
ter toplega doma. Akciji so se pridružili mnogi Slovenci, med njimi
nekaj znanih in tistih, ki so zapustili Slovenijo ter odšli v tujino. Prav
vsi so na svojih družbenih profilih iskreno in srčno spregovorili o tem,
kaj jim pomeni dom. Ne glede na to, kje živijo, se strinjajo, da je njihov
dom tam, kjer se počutijo varne, sprejete in ljubljene, ter da si prav
vsak Zemljan tak dom tudi zasluži. Poleg tega v sklopu projekta MIND
izvajamo tudi niz okroglih miz na to temo po različnih krajih Slovenije,
pripravili bomo potujočo fotografsko razstavo, izvedli solidarnostne
teke, sodelovali z drugimi organizacijami civilne družbe, posamezniki
in potencialnimi akterji na področju razvoja ter apelirali na politike,
da bi več sredstev vlagali v globalni razvoj. Posebno pozornost v vseh
državah namenjamo tudi ozaveščanju mladih. V ta namen bomo pripravili tudi različna didaktična gradiva, izvajali delavnice globalnega
učenja na temo migracij in razvoja po šolah ter organizirali druge aktivnosti, kjer bodo imeli mladi iz Slovenije in tisti, ki prihajajo iz drugih
kulturnih okolij, možnost srečanja, medsebojnega spoznavanja ter
učenja. V vseh teh prizadevanjih nas v Sloveniji podpira tudi platforma
SLOGA, ki je pridružena članica tega projekta.1

✎ JANA LAMPE, SLOVENSKA KARITAS

Povezanost med migracijami in razvojem

Posledice podnebnih sprememb so poleg konfliktov in skrajne revščine med glavnimi vzroki, ki milijone ljudi po svetu prisilijo, da zapustijo
svoj dom v želji po preživetju ter dostojnejšem življenju. Da bi osvetlili
tudi to perečo problematiko, smo se na Slovenski karitas v letu 2017
priključili triletnemu mednarodnemu projektu ozaveščanja in zagovorništva pod naslovom »MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj.«, ki ga
sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Na
Slovenski karitas pri tem izhajamo iz dolgoletnih izkušenj in spoznanj
pri izvedbi projektov razvojnega sodelovanja v Afriki ter na Balkanu in
pomoči žrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji. Skupaj z 11 partnerskimi
organizacijami Karitas (iz Avstrije, Nemčije, Češke, Slovaške, Italije,
Portugalske, Belgije, Nizozemske, Švedske in Bolgarije) si z različnimi
aktivnostmi prizadevamo ozaveščati o poglavitnih vzrokih za migracije, njihovi povezanosti z globalnim razvojem ter cilji trajnostnega razvoja (s poudarkom na dostojnem delu, podnebnih ukrepih in krepitvi
miru), spodbujamo k sprejemanju ter sočutju z ljudmi, ki so se zaradi
različnih vzrokov preselili, in ozaveščamo o prispevku migrantov kot
soustvarjalcev razvoja v naši družbi ter tudi v njihovi izvorni državi. V

✎ JANA LAMPE, SLOVENSKA KARITAS

Podnebne spremembe
kličejo k solidarnosti
Na Slovenski karitas od leta 2011 dalje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih izvajamo »Tek podnebne solidarnosti«. Gre za
medpredmetno aktivnost, ki je namenjena boljšemu razumevanju
soodvisnosti in posameznikove vpetosti v globalno dogajanje ter
spodbuja solidarnost. Podlaga za izvedbo teka v šolah in vrtcih so
interaktivne delavnice ozaveščanja o tem, kaj povzroča podnebne
spremembe, o posledicah podnebnih sprememb na življenja ljudi s
poudarkom na državah v razvoju, in kaj vsak posameznik lahko stori
za bolj čisto okolje ter s tem tudi za ljudi na drugem koncu planeta. V
ta namen smo pripravili različna didaktična gradiva, kot so film, foto-govorica in navodila za delavnice z uporabo različnih metod. V sklopu
delavnic, ki jih učitelji izvajajo sami, si vsak izmed otrok in mladih izbere tudi osebni namen, komu bo posvetil svoje pretečene kilometre.
Lahko je to deklica na podeželju v Afriki, ki mora vsak dan kilometre
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informiranja in ozaveščanja mladih (srednješolcev ter mlajših odraslih) o podnebnih spremembah in izvedbo mladinskih projektov
aktivnega državljanstva na področju podnebnih sprememb. Mlade
bomo tudi spodbudili, da v sporočilih odločevalcem, tj. političnim
voditeljem in pripravljavcem podnebnih politik ter podjetjem z velikimi izpusti toplogrednih plinov, izrazijo svoja pričakovanja v zvezi
z ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Želimo, da se glas mladih sliši v pomembnem času, ko se v Sloveniji (in Evropski uniji) pripravljajo podnebno-energetske politike ter
ukrepi za omejitev globalnega segrevanja za obdobje po letu 2020.
Poglavitno sporočilo nedavno objavljenega posebnega poročila
Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) o učinkih
globalnega segrevanja za 1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo je, da
ni več časa za odlašanje. Za zaščito ljudi, skupnosti in ekosistemov
bi v kratkem času dveh desetletij morali postati družba z ničelnimi
emisijami toplogrednih plinov. To je naše okno priložnosti za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb.
Za več informacij o izvedbi podnebnih aktivnosti se obrnite na info@
umanotera.org.

državah v razvoju. Pomagajo nam graditi svet po meri otrok. Tako
bodo, na primer, letos ob svetovnem dnevu otrok za en dan prevzeli
vodilne vloge v podjetjih in organizacijah, kar predstavlja pomemben
mejnik na poti rednega vključevanja otrok pri sprejemanju odločitev.
Glasniki in zagovorniki pravic otrok
Osnovna naloga Junior ambasadorjev je, da še naprej ostajajo glasniki in zagovorniki svojih pravic ter pravic vseh otrok. Širšo javnost
ozaveščajo o situacijah, kjer so pravice otrok kršene, svoje vrstnike
pa spodbujajo k sprejemanju odgovornosti in aktivnem udejstvovanju, ko gre za njihove pravice ter dolžnosti.1
1 Več o Junior ambasadorjih UNICEF-a in prijavi za sodelovanje na http://www.unicef.si/projekti-v-sloveniji/junior-ambasador-unicef-a.

✎ ANA KALIN, FORUM ZA ENAKOPRAVEN RAZVOJ – FER, IN
MAX ZIMANI, ZAVOD GLOBAL

daleč peš po vodo in živi v pomanjkanju hrane zaradi hude suše, ali pa
so otroci, ki so jim hude poplave uničile šolo in dom. Solidarnostni tek
nato poteka v sklopu dogodkov, kot so športni dnevi, eko dnevi ali pa
običajne ure telovadbe in rekreacije. Posamezne šole in vrtci k teku
povabijo tudi starše ter stare starše mladih, z njimi tečejo tudi učitelji
in vzgojitelji. Nekateri posamezniki so v ta namen pretekli tudi Ljubljanski maraton. Od leta 2011 na Slovenski karitas tako zbiramo podatke o pretečenih solidarnostnih kilometrih. Samo v lanskem šolskem
letu je pri teku ob podpori 161 mentorjev sodelovalo 14.235 mladih in
847 učiteljev, vzgojiteljev ter staršev iz 101 šol in vrtcev, ki so pretekli
kar 44.281,46 kilometrov v znamenju solidarnosti do ljudi v državah
v razvoju, še posebej v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb
najbolj prizadenejo, čeprav k njim sami najmanj prispevajo. V zadnjih
sedmih letih pa je preko 100.000 mladih in več 1.000 učiteljev ter
drugih odraslih iz vse Slovenije skupaj preteklo neverjetnih 342.419,83
kilometrov. S tem je bil krog podnebne solidarnosti okoli planeta Zemlje sklenjen že osmič, saj je bilo pretečenih 8,5 dolžin ekvatorja, ki
meri 40.075 kilometrov. Na Slovenski karitas se ob tem zahvaljujemo
vsem učiteljem in vzgojiteljem, ki s to dejavnostjo mlade spodbujajo
k solidarnosti do njihovih vrstnikov v najrevnejših državah, ki najbolj
občutijo posledice podnebnih sprememb v vsakdanjem življenju. Tudi
v šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo s »Tekom podnebne solidarnosti« in vabimo k sodelovanju. Hvala vsem, ki se zavedate, da je naše
skromnejše in naravi prijaznejše življenje ne le solidarnost do Zemlje,
temveč tudi solidarnost do vseh prebivalcev našega planeta pa tudi
odgovornost do prihodnjih generacij.1
1 Več na www.karitas.si.
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Foto: UNICEF Slovenija

Nacionalna mreža
za skladnost politik za razvoj

✎ RENATA KARBA, UMANOTERA, SLOVENSKA FUNDACIJA ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Mladi za svojo podnebno prihodnost

Izobraževalce na srednjih šolah, fakultetah in v programih za mlajše
odrasle vabimo, da se obrnejo na Umanotero za brezplačno izvedbo
interaktivnih predavanj ter delavnic o podnebnih spremembah na
šolah in za nudenje strokovne podpore mentorjem mladinskih podnebnih projektov. Zanje smo pripravili kakovostna gradiva, na voljo
smo tudi za preverjanje projektnih idej in svetovanje pri njihovem
uresničevanju.
V številnih državah sveta se mladi aktivno zavzemajo za omejitev
globalnega segrevanja. V medijih odmevajo primeri mladinskega
podnebnega zagovorništva, kot so npr. podnebne tožbe mladih proti
vladam Združenih držav Amerike in Kolumbije. Zelo raznoliki so tudi
primeri mladinskega podnebnega aktivizma: od organizacije podnebnih shodov, akcij pogozdovanja, spodbujanja pridelave in uživanja
hrane rastlinskega porekla, spodbujanja trajnostne mobilnosti ter
nepotrošniškega življenjskega sloga, pa vse do umetniških instalacij
in še mnogo več, saj domišljija ter kreativnost mladih nimata meja.
Mladi so že današnji državljani in sprejemajo odločitve glede svojega
življenjskega sloga, nekateri bodo postali prihodnji voditelji družbe,
predvsem pa bodo mladi upravljali s prihodnjimi negativnimi posledicami podnebnih sprememb. So tudi zelo uspešni multiplikatorji,
saj usvojena znanja in načine ravnanja prenašajo v družinski ter vrstniški krog. Zato Umanotera v šolskem letu 2018/2019 pripravlja
kampanjo Mladi za svojo podnebno prihodnost, ki zajema aktivnosti

Ob lanskem svetovnem dnevu otrok so Junior ambasadorji UNICEF-a prevzeli
vodilne vloge v politiki, medijih, gospodarstvu, kulturi, šolstvu in športu.

✎ MAG. MAŠA GORJUP, SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF

Junior ambasadorji UNICEF-a
glasniki in zagovorniki otrokovih pravic
Za Junior ambasadorje UNICEF-a ste skoraj zagotovo že slišali ali jih
opazili v medijih. So namreč aktivni otroci in mladi, ki si prizadevajo,
da bi bil svet prijaznejši do vseh otrok, ter s svojimi dejanji k temu
tudi aktivno prispevajo. Vrstnike in javnost ozaveščajo o pravicah ter
odgovornostih otrok ali zbirajo sredstva za pomoč otrokom v državah v razvoju. Otroke in mlade spodbujajo k aktivnemu spreminjanju
sveta na bolje in jim z lastnimi izkušnjami pokažejo, da jim ni potrebno
čakati, da odrastejo, če želijo pomagati ali spreminjati stvari. Zavedajo
se, da ima prav vsak posameznik pri tem pomembno vlogo.
Pomaga nam že 26 Junior ambasadorjev in 3 ambasadorji mladih
Danes je z nami 29 otrok in mladih, ki so se v preteklih letih izkazali
kot izjemno ustvarjalni ter inovativni. Pripravili in izvedli so akcije,
s katerimi so ozaveščali sovrstnike pa tudi širšo javnost ter zbirali
sredstva za UNICEF-ove dolgoročne programe pomoči otrokom v

Evropske civilnodružbene-univerzitetne mreže za globalno učenje o
migracijah, varnosti in trajnostnem razvoju v soodvisnem svetu (InterCap) je triletni projekt (november 2017–oktober 2020), ki ga finančno podpirata EuropeAid ter Ministrstvo za zunanje zadeve. Namen
projekta je ustanovitev evropskih civilnodružbenih-univerzitetnih
mrež, izgradnja zmogljivosti izobraževalnih deležnikov in promocija
globalnega učenja o migracijah, varnosti ter trajnostnem razvoju v soodvisnem svetu. V okviru projekta sodeluje Zavod za globalno učenje
in razvoj projektov (Zavod GLOBAL), ki je nosilec aktivnosti, povezanih
z vzpostavitvijo ter delovanjem Nacionalne mreže za skladnost politik
za razvoj (Policy Coherence for Development – PCD).
Ustanovno srečanje Nacionalne mreže za skladnost politik za razvoj
(v nadaljevanju Mreža) je potekalo 18. junija 2018 v Skuhni. Udeležilo
se ga je 18 strokovnjakov s področij trajnostnega razvoja, migracij ali
globalnega učenja iz vladnih in nevladnih ustanov ter akademske sfere.
Drugo srečanje Mreže je potekalo 28. septembra 2018 v prostorih platforme SLOGA. Na srečanju je bil opredeljen namen delovanja Mreže:
• skladnost politik za razvoj mora biti obravnavana v krogu čim več
deležnikov in resorjev, saj presega vprašanja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Smiselno bi bilo postopkovno združiti preverjanje in zagotavljanje skladnosti politik za (trajnostni) razvoj v
enem telesu znotraj javne uprave, takšna organiziranost trenutno
obstaja v 15 državah članicah Evropske unije. Ob spodbujanju
uresničevanja skladnosti politik za razvoj je potrebno upoštevati
omejene kapacitete in stopnjo razumevanja koncepta skladnosti
politik za razvoj v Sloveniji;
• prispevek h krepitvi skladnosti politik za razvoj, ki je pogoj uresničevanja trajnostnega razvoja, na primer s pripravo senčnih
poročil, organizacijo nacionalnih usposabljanj ali v okviru srečanj
Mreže s strokovnjaki;
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Foto: Zavod Krog (usposabljanje trenerjev v Aleksandriji)

Foto: Zavod KROG

1 Za sodelovanje v Mreži se obrnite na Ano Kalin (ana.kalin@forumfer.org) ali Maxa Zimanija (zavodglobal@gmail.com).

✎ KATJA KUMAR, ZAVOD KROG

Psihosocialne in izobraževalne
aktivnosti Zavoda KROG
v Libanonu ter Jordaniji
Zavod KROG je na Bližnjem vzhodu v okviru projektov, financiranih
s strani Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije, začel z vrsto novih
aktivnosti. V Libanonu se je zaključilo poklicno usposabljanje za mlade begunke na področju kozmetike in frizerstva, v Jordaniji pa se je
končal drugi krog 9-mesečnih izobraževanj za 90 otrok.
V Libanonu se je v okviru projekta »Ekonomsko in psihosocialno
opolnomočenje žensk begunk v taborišču Ein El Helwah« po zaključku 6-mesečnega usposabljanja s področja predšolske vzgoje za 20
deklet in zaposlitve večine v okoliških vrtcih zaključilo tudi drugo
6-mesečno usposabljanje za 20 deklet, in sicer s področja frizerstva
ter kozmetike. Mlade kozmetičarke in frizerke se trenutno udeležujejo prakse, po kateri se bodo zaposlile v okoliških salonih. V naslednjih
tednih se bo začelo še tretje poklicno usposabljanje, katerega se bo
znova udeleževalo 20 deklet. Poleg tega Zavod KROG v sodelovanju
s partnersko organizacijo Naba'a v libanonskem begunskem kampu
Ein El Helwah izvaja tudi različne aktivnosti psihosocialne pomoči,
ki se jih je od začetka projekta januarja 2017 udeležilo več kot 800
žensk in deklet. Zavod KROG izvaja tudi delavnice o reproduktivnem
zdravju in približno 50 ženskam zagotavlja ginekološko pomoč. Ein
El Helwah in okoliška območja so sicer zaradi goste naseljenosti ter
različnih političnih frakcij eno najbolj nemirnih območij v Libanonu.
Tu poleg palestinskih živi tudi veliko sirskih beguncev in revnejših
Libanoncev. Ženske so pogosto žrtve različnih vrst nasilja, zaradi
česar je nudenje psihosocialne pomoči nujno.
V Jordaniji se je medtem v okviru projekta »Z opolnomočenjem ma-
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✎ KATJA KUMAR, ZAVOD KROG

Projekt Zavoda KROG
»Naše pravice« v Egiptu
Zavod KROG je v Egiptu z usposabljanjem trenerjev na področju
otrokovih pravic začel aktivnosti novega projekta, podprtega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije (MZZ), cilj katerega je
ozaveščanje in izobraževanje o pravicah otrok. Prvo od treh usposabljanj s področja otrokovih pravic za nove trenerje je potekalo v
Aleksandriji. Na usposabljanju je sodelovalo več kot dvajset učiteljev, vzgojiteljev in pedagogov iz rejniških domov ter predstavnikov
oblasti.
V Egiptu so kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi za takšno stanje so težke
življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev ter učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. V okviru
projekta bodo zato najprej izvedena tri usposabljanja novih trenerjev
s področja otrokovih pravic, in sicer v Aleksandriji, Kairu ter Tanti.

Novi trenerji bodo v nadaljevanju projekta leta 2019 in 2020 izvedli
delavnice s področja otrokovih pravic za odrasle – starše, učitelje
ali pedagoge – ter otroke. V Kairu, Tanti in Aleksandriji bodo izvedli
izobraževanja o otrokovih pravicah za več kot 850 otrok. Ta se bodo
zaključila z več promocijskimi dogodki o otrokovih pravicah, ki jih
bodo zasnovali in izvedli otroci s pomočjo pedagogov.
Na treningu v Aleksandriji so se udeleženci sicer seznanili in preizkusili tudi priročnik MZZ »Naše pravice«, s pomočjo katerega bodo
v nadaljevanju projekta izvedli izobraževanja za otroke. Komplet
kartic »Naše pravice« za poučevanje otrok in knjižica z navodili za
učitelje sta didaktična pripomočka, ki pomembno spodbujata učence
k učenju o njihovih pravicah.

ipd., ki se soočajo z izzivom vključevanja priseljenk in priseljencev,
poleg tega pa smo implementirali tudi medsektorska partnerstva,
saj smo sodelovali s podjetji ter mediji.
Zato smo oblikovali poziv, s katerim pozivamo pristojno ministrstvo,
da omogoči ženskam, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, da se
preko programov opolnomočijo in da naredijo korak iz ene najbolj
ranljivih skupin pri nas. Dobri in trajnostni programi nudijo priložnost
ženskam, da se na neformalen način učijo osnov slovenskega jezika,
drugih učnih kompetenc, se med seboj povežejo ter si pomagajo,
hkrati pa ob sodelovanju z lokalno skupnostjo pomenijo izvajanje
dvosmerne integracije. To pomeni, da pridobijo tako tisti in tiste, ki
so k nam prišli, kot tudi lokalna skupnost.

Foto: Zavod Voluntariat

Zaradi raznolikosti članov Mreže je bilo dogovorjeno, da Mreža v prvi
vrsti deluje kot posvetovalno telo, namenjeno izmenjavi znanj, izkušenj in informacij. Mreža deluje projektno in projektnim usmeritvam
prilagaja način delovanja ter vključevanje članov.1

ter in otrok do boljše prihodnosti sirskih družin v Jordaniji« zaključil
drugi krog 9-mesečnega izobraževanja za sirske ter revnejše jordanske otroke, ki so se jeseni spet vključili v redno šolanje ali poklicna
usposabljanja v okviru drugih organizacij. Novembra se bo začel
nov krog izobraževanja za novo skupino 90 otrok, ki naj bi se po
devetih mesecih ponovno vključili v redni šolski pouk ali druge primerne izobraževalne programe. Njihove matere in ženske iz lokalne
skupnosti se medtem udeležujejo poklicnih usposabljanj. 20 žensk
se udeležuje nadaljevalne stopnje šivanja in malega podjetništva,
drugih 20 žensk pa usposabljanja s področja kuhanja. V Jordaniji
je sicer po podatkih Svetovne banke leta 2014 pod mejo revščine
živelo skoraj 90 % sirskih beguncev, več kot 100.000 od 320.000
registriranih sirskih otrok pa po podatkih UNICEF ne obiskuje šol.
Tudi lokalno prebivalstvo se vedno težko preživlja, številni jordanski
otroci ostajajo zunaj šol.

Foto: Zavod Tri

• Mreža nudi prostor za neformalno izmenjavo znanja in izkušenj,
sproti se odloča o specifičnih ciljih, ki jih Mreža zasleduje, ter
manjših projektih.

✎ NINA ARNUŠ, ZAVOD TRI, ŠKOFJA LOKA

Opolnomočenje priseljenk v Sloveniji in
zakaj je potrebno s tem nadaljevati?
V lanskem in letošnjem letu smo organizacije po Sloveniji izvedle štiri
pilotne programe za opolnomočenje žensk iz drugih kulturnih okolij.
V programe je bilo na Jesenicah, v Kranju, Velenju, Celju, Mariboru
ter Ljubljani formalno vključenih 120 žensk iz drugih kulturnih okolij. Ženske so se delavnic zelo rade udeleževale, poleg tega pa so k
vključitvi povabile še druge, kar pomeni, da smo v vseh krajih imeli
poleg formalne še vsaj 10 % neformalne udeležbe.
Kar 14 % udeleženk se je zaposlilo, 45 % jih nadaljuje šolanje ali je
vključenih v tečaje slovenskega jezika oz. jih je vključenih v aktivno
politiko zaposlovanja (to pomeni, da smo presegli pričakovanja programa – 15 % udeleženk naj bi doseglo pozitivni izhod).
Udeleženke smo opolnomočili s 6 ključnimi kompetencami: z znanjem slovenščine, digitalno pismenostjo, osebnostno, socialno in
učno kompetenco, državljansko kompetenco, podjetnostno kompetenco ter s kompetenco kulturne zavesti in izražanja.
S projektom smo prvič povezali vse deležnike v lokalnih skupnostih
Jesenic, Kranja, Velenja, Celja, Maribora in Ljubljane ter ustvarili vsaj
10 novih partnerstev v vsaki lokalni skupnosti. Sodelovali smo z občinami, upravnimi enotami, knjižnicami, šolami, vrtci, zdravstveni
domovi, centri za socialno delo, ljudskimi univerzami, bolnišnicami

Pripravljalno srečanje pred mladinsko izmenjavo v Mariboru, september 2018

✎ VIKTORIJA KOS, ZAVOD VOLUNTARIAT

Kreiranje utopičnega mesta

Že od nekdaj ljudje sanjamo o popolnem svetu, o svetu brez konfliktov, lakote, izkoriščanja. Takšno zamisel idealne družbene ureditve,
ki v stvarnosti naj ne bi bila uresničljiva, smo z veliko entuziazma in
nekaj naivnosti poskušali doseči v sklopu Erasmus+ projekta »City
Of Youthopia«. 27 mladih iz Romunije, Italije, Latvije, Portugalske
in Slovenije je med 5. ter 13. novembrom na mednarodni mladinski
izmenjavi kreiralo utopično mesto, ki se je osredotočalo na iskanje
in zasnovo idej o mestu, ki je pravično za vse – ljudi, živali ter okolje.
V sodelovanju z Zadrugo Buna smo skozi različne interaktivne delavnice v devetih dneh postavljali temelje utopičnega mesta. Kako in
katere institucije naj bi se vzpostavile v mestu, da bi bile vključujoče
za vse? Kako naj bi mesto poskrbelo za zmanjševanje odpadkov? In
kako za lokalno samooskrbo? Kako naj bi bilo poskrbljeno za najšibkejše člene v družbi? Kako za medsebojno sodelovanje in solidarnost? Kako za podjetno delovno okolje, ki ne sloni na izkoriščanju
narave in ljudi? Iskanje odgovorov na vsa vprašanja nas je pripeljalo
do prototipa utopičnega mesta po meri mladih, ki smo ga predstavili na zaključni konferenci 12. novembra v Mariboru. Upamo, da so
udeleženci zaključne konference tudi sami dobili kakšno idejo, kako
mesto, v katerem živijo, narediti (še) bolj prijazno.
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izvedbe si lahko pogledate v Arhivu na spletni strani projekta »Le z
drugimi smo«,2 mnenja naših udeleženk in udeležencev pa v rubriki
Drugi o nas.3
Udeleženci in udeleženke za polno udeležbo na vsakem seminarju
(16 pedagoških ur) pridobijo potrdila, vredna 1 točko, ki jih lahko
uveljavljajo za strokovno napredovanje. Seminarji so za pedagoške
delavke in delavce brezplačni. Vabimo vas, da nam pišete na info@
lezdrugimismo.si, z veseljem pridemo tudi v vaš kolektiv.

Foto: ZRC SAZU

2 Dostopna prek: https://lezdrugimismo.si/.
3 Dostopno prek: https://lezdrugimismo.si/sl/drugi-o-nas.

✎ DR. MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN, ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI, KOORDINATORKA PROJEKTA »LE Z DRUGIMI SMO«

»Le z drugimi smo«

S projektom »Le z drugimi smo« (2016–2021),1 ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter
Evropski socialni sklad, potujemo po vsej Sloveniji, pa tudi v zamejstvu smo že bili. Doslej je enega od naših petih 16-urnih seminarjev
poslušalo že več kot 4.000 pedagoških delavk, delavcev.
Program »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju 10.000 pedagoških delavk in delavcev od vrtcev do osnovnih ter srednjih šol,
glasbenih šol, dijaških domov in ljudskih univerz. Z ozaveščanjem
o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in
spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah krepimo oblikovanje
vključujočih šolskih ter razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih
organizacijah. Pedagoške delavke, delavce in odraščajoče otroke
spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju, spoštljivi komunikaciji,
konstruktivnemu reševanju konfliktov ter k medkulturnemu dialogu
v šoli in družbi.
Navedene tematike ponujamo v petih seminarjih:
• Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog;
• Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi;
• Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov;
• Izzivi sodobne družbe in šola;
• Medkulturni odnosi in integracija.
Seminarje izvajamo vrhunske raziskovalke in raziskovalci z Inštituta
za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), s
Pedagoškega inštituta, z vseh treh slovenskih javnih univerz, v sodelovanju s praktiki in z aktivisti iz nevladnih organizacij, pa tudi
skupaj s priseljenci z osebno izkušnjo vključevanja v slovenski kulturni prostor.
Izvajamo nacionalna usposabljanja v Ljubljani (v prostorih ZRC SAZU) in regijska usposabljanja. Najbolj zaželena in največkrat izvedena
pa so individualna usposabljanja. Izvajamo jih za konzorcijske šole,
vključene v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ali po naročilu za
posamezne kolektive od vrtcev do ljudskih univerz. Naše dosedanje
1 Več informacij na voljo na spletni strani: https://lezdrugimismo.si/.
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✎ PIKA POTOČNIK, ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

Evropa v šoli za globalno učenje

Natečaj Evropa v šoli, ki ga v šolskem letu 2018/2019 že dvajseto
leto izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije, ima bogato tradicijo,
razvejano mrežo šol po vsej Sloveniji in bogato sporočilno vrednost,
saj mlade državljane ter državljanke opozarja na to, da smo del večje
evropske družine.
Temeljni cilji natečaja so: prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in v svetu,
ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti
med ljudmi. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter s spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju si želimo
v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti
samostojnega ter kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg
tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh
področjih umetnostnih zvrsti; natečaj namreč poteka na likovnem,
literarnem, fotografskem ter video področju. V natečaju sodelujejo
osnovnošolci in dijaki, posebno kategorijo pa predstavljajo tudi oddelki ter šole s prilagojenim programom. Nagrajenci in ostali sodelujoči so v tednu, ko praznujemo dan Evrope, povabljeni na nacionalno
zaključno prireditev, kjer prejmejo priznanja in nagrade, hkrati pa je
poskrbljeno za zanimiv kulturni program.
Razpisana tema natečaja je običajno vezana na temo evropskega
leta, vedno pogosteje pa se povezuje tudi s cilji trajnostnega razvoja. Letos je v ospredje postavljen 5. cilj, ki poudarja pomembnost
enakosti spolov in krepitve vloge deklic ter žensk. Tema natečaja se
zato letos imenuje Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo
enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante.1
Vsi mladi ustvarjalci in ustvarjalke, mentorji ter mentorice, lepo vabljeni, da se pridružite široki mreži Evropa v šoli in da letos skupaj
razmišljamo ter ustvarjamo družbo enakih možnosti in priložnosti!
1 Več o poteku in vsebini natečaja lahko preberete v publikaciji, dostopni na spletni strani: www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/.

✎ MARUŠA BABNIK, PLATFORMA SLOGA

✎ ADRIANA ARALICA, PLATFORMA SLOGA

Z globalnim učenjem do odgovornega
aktivnega državljanstva

Priročnik za pedagoge o ciljih
trajnostnega razvoja in migracijah

S povečano prepoznavnostjo globalnega učenja (GU) v Sloveniji se je
pokazala potreba po bolj koordiniranem razvoju področja, tudi znotraj nevladnega sektorja. Z namenom prispevati k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju GU, da
bodo lahko v večji meri izvajale javne politike, so Društvo Humanitas,
platforma SLOGA, Zavod Voluntariat ter Skuhna s projektom »Z GU
do odgovornega aktivnega državljanstva« letos uspešno kandidirale
na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva Ministrstva za javno upravo. Partnerji
projekta že dlje časa delujejo na različnih področjih GU in so aktivno
vključeni v delovno področje GU platforme SLOGA, ki sicer vključuje
15 organizacij, ter v mednarodne vsebinske mreže in projekte. Večino
časa delajo brez zadostnih finančnih in človeških virov, velikokrat na
prostovoljni bazi. Projekt je namenjen povezovanju, krepitvi učinkovitosti in inovativnosti celotnega področja GU, ki vključuje tudi druge
deležnike, saj se le tako lahko doseže večjo povezanost ter stabilnost
delovanja NVO na tem področju.
S subvencioniranimi zaposlitvami za 15 mesecev bodo partnerji projekta lahko pomembno vplivali na krepitev področja, tako z vidika
njegove prepoznavnosti v nevladnem ter vladnem sektorju kot z
vidika usposobljenosti kadra. Poleg krepitve strokovne usposobljenosti predstavnikov NVO in drugih multiplikatorjev GU bo posebna
pozornost namenjena mreženju različnih deležnikov na področju
formalnega ter neformalnega izobraževanja in zagovorništvu na
lokalni, nacionalni ter evropski ravni. V času izvajanja projekta
bodo NVO in druge deležnike tudi redno obveščali o novostih ter
priložnostih na področju GU po že vzpostavljenih kanalih. V okviru
projekta bo izveden tudi pregled različnih virov financiranja, kar bo
pripomoglo k več prijavam NVO na razpise, pripravljena strategija
za zbiranje sredstev in trženje pa bo pripomogla k dodatnemu viru
prihodka partnerskih organizacij in tudi prihodka drugih NVO, s katerimi sodelujejo partnerji projekta. Vse našteto bo prispevalo k bolj
povezanemu in stabilnemu nevladnemu sektorju ter k ohranitvi oz.
povečanju delovnih mest na področju GU.

Pod mentorstvom prof. dr. Maje Bučar s Fakultete za družbene vede
Univerze v Ljubljani in Adriane Aralica s platforme SLOGA sta potekala projekta »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« (2018) ter
»Globalno za lokalno – lokalno za globalno« (2017), v okviru katerih
sta interdisciplinarni skupini študentov Fakultete za družbene vede,
Pedagoške fakultete in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani pripravili priročnik1 za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja ter migracijah.
Projekta »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« (junij–september 2017) in »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« (februar–maj 2018) sta bila izbrana za financiranje na razpisu Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
Republike Slovenije z naslovom Projektno delo z negospodarskim in
neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno
korist 2016–2018 (projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada). Projekta naslavljata krepitev odprte,
trajnostne družbe in enakih možnosti, ki predstavlja pogoj za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v lokalnem okolju. Poleg povezovanja študentov z nepridobitnim sektorjem in krepitve njihovih
kompetenc je bil cilj projektov lokalizacija ciljev trajnostnega razvoja.
Za uresničevanje globalnih ciljev jih je potrebno z globalne ravni
prenesti na lokalno, saj bodo prav spremembe v lokalnem okolju z
aktivno participacijo lokalne skupnosti vplivale na ozaveščenost in
spremembe na globalni ravni. S projektoma želimo osnovnošolcem
približati cilje trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij, pedagogom pa ponuditi priročnik za obravnavo teh vsebin pri pouku.
Interdisciplinarni skupini študentov sta pripravili vsebine o ciljih
trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij in jih preverili z izvedbo
delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah. Pripravljene vsebine, zbrane v priročniku, so namenjene pedagoškim delavcem v podporo pri
obravnavi trajnostnega razvoja in migracij v izobraževanju.
V projektu »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« so sodelovali
Lara Bandi, Miha Humar, Monika Malnarič, Saša Nemec, Erazem Simon Paravinja, Sara Plahuta, Eva Šmid in Žiga Jurij Urlep. V projektu
»Globalno za lokalno – lokalno za globalno« so sodelovali Nejc Furh,
Anže Gospeti, Tjaša Jelovčan, Faris Kočan, Karin Mezek, Ana Novak,
Rudi Ogris, Miha Boris Saksida, Bine Slovnik in Blanka Štorgel. Poleg
pridobljenih novih znanj in izkušenj sta skupini študentov z razvojem
učnih vsebin o ciljih trajnostnega razvoja ter o migracijah prispevali h
krepitvi vključujočega izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji.
1 Dostopen prek: www.sloga-platform.org/prirocnik-za-pedagoge-o-ciljih-trajnostnega-razvoja-in-migracijah/.
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11.–13.
november
2018

Pariz
Francija

PARIŠKI MIROVNI FORUM
Ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne bo na pobudo francoskega predsednika Emmanuela
Macrona potekal prvi Pariški mirovni forum, ki je zasnovan kot odziv na naraščajoče napetosti
v sodobnem svetu in temelji na prepričanju, da je trajni mir mogoče doseči le z mednarodnim in
večsektorskim sodelovanjem. Cilj foruma je postati središče skupnih rešitev na področjih miru
in varnosti, okolja, razvoja, novih tehnologij ter vključujočega gospodarstva.

14.
november
2018

Ljubljana

3. NACIONALNA KONFERENCA O SKUPNOSTNEM UPRAVLJANJU Z ŽIVLJENJSKIMI VIRI
– NAČELA USTVARJALNE SKUPNOSTI V PRAKSI
Domači in tuji praktiki s področja skupnostnih praks bodo imeli na konferenci, ki jo organizirata
Umanotera ter društvo Focus, zanimiva predavanja o skupnih dobrinah, tudi tistih v digitalni
obliki, in o njihovi uporabi v javno dobro za trajnostno ekološko ter družbeno transformacijo
na lokalni in globalni ravni. Z nami bodo delili izkušnje s področij vzpostavljanja stanovanjske
zadruge in skupnostnega financiranja projektov obnovljive energije ter njihove uporabe za
izgradnjo socialnega kapitala v podeželski skupnosti. Ob konferenci bo potekala delavnica za
koordinatorje skupnostnih projektov pod mentorstvom Michela Bauwensa.

15.
november
2018

Ženeva
Švica

»START AND SCALE-UP FOR SDGS«
Agencija Združenih narodov (ZN) za migracije (IOM), Konferenca ZN za trgovino in razvoj
(UNCTAD) ter Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) v okviru Globalnega tedna
podjetništva (12.–16. november 2018) organizirajo podjetniški dogodek za mlade »Start and
Scale-Up for SDGs«.

19.–25.
november
2018

Po Evropi

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA
Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo
države članice Sveta Evrope že od leta 1999. Med 19. in 25. novembrom 2018 bo v Sloveniji v
organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno
pomoč, potekal že dvanajsto leto. Letošnja osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja, slogan
dogodka pa je Svet se spreminja. Kaj pa mi?. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več
dogodkov, kot so predavanja, delavnice, projekcije filmov, razstave, družboslovni dnevi. Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente
ter profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in
druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti
ter globalnem državljanstvu.

20.
november
2018

Ljubljana

USPOSABLJANJE ZA PROSTOVOLJCE: KOMUNIKACIJA – KLJUČ DO DOBREGA ODNOSA
Komunikacija – ključ do dobrega odnosa je usposabljanje, namenjeno udeležencem, ki delajo z
ljudmi in se zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje ter gradnjo dobrega odnosa.
Usposabljanje organizira Slovenska filantropija.

22.
november
2018

Ljubljana

NACIONALNA KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA »RAZSEŽNOSTI GLOBALNEGA
UČENJA IN DELOVANJA«
V sklopu Tedna globalnega učenja društvo Humanitas v sodelovanju s platformo SLOGA in drugimi deležniki že četrto leto zapored organizira nacionalno konferenco globalnega učenja, tokrat
z naslovom »Razsežnosti globalnega učenja in delovanja«. Letos bo na konferenci poseben gost
iz Velike Britanije profesor in strokovnjak na področju globalnega učenja dr. Momodou Sallah.
Konferenca poteka v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. Letošnja konferenca je hkrati tudi multiplikativni dogodek projekta
strateškega partnerstva Globalno učenje Agora, katerega projektni partner je društvo Humanitas ki je v dobrem letu in pol veliko prispeval k razvoju metod uličnega dela, neformalnega ter
globalnega učenja.

23.
november
2018

Po svetu

DAN BREZ NAKUPOV: 100-ODSTOTNI POPUST, ČE NE KUPIŠ NIČESAR
Kmalu boste lahko povsod opazili oglase za nore popuste, ki jih bodo trgovci ponudili 23. novembra na tako imenovani uvoženi črni petek, s katerim se začenja najbolj potrošniški mesec v
letu. »Dan brez nakupov« s sporočilom »100 % popust, če ne kupiš ničesar« predstavlja protiutež prekomernemu potrošništvu, hkrati pa želimo aktivni posamezniki izpostaviti alternative
nakupovanju, ki jih lahko izberemo prav vsak dan v letu (popravi, zamenjaj, ponovno uporabi,
sposodi si).

28.–30.
november
2018

Ljubljana

DNEVI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Dnevi družbene odgovornosti so namenjeni promociji, izobraževanju in osveščanju o pomenu
družbeno odgovornega poslovanja ter obnašanja. Organizirata jih Mreža za družbeno odgovornost Slovenije ter Ekvilib Inštitut s partnerji.
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