
                                    
Vabimo vas na dvodnevno usposabljanje 

 

Globalno učenje v času negotove prihodnosti,  
 

ki ga bosta vodila  

dr. Rene Suša in prof. Vanessa Andreotti  

 

Usposabljanje bo potekalo 11. in 12. aprila 2019 v Ljubljani  

(SLOGA, Metelkova 6, 2. nadstropje) 

 

 

Udeleženke in udeleženci usposabljanja se bodo seznanile_i z orodji za kritično razumevanje 

teorije in prakse globalnega učenja (GU), kakor tudi z inovativnimi metodološkimi pristopi za 

poglabljanje refleksij in tkanje novih povezav v okviru svojega dela. Usposabljanje bo preko 

analitičnih in izkustvenih aktivnosti sodelujočim ponudilo nabor shem in izkušenj, ki bodo 

prisotnim pomagale odkriti mejna področja lastnih predstav, želja in idealov, vezanih na 

(globalne) družbene spremembe ter odkleniti »skrite možnosti« v lastni pedagoški praksi. 

  

Usposabljanje bo vsebovalo vaje in aktivnosti, ki bodo sodelujočim nudile podporo pri: 

 prepoznavanju in preoblikovanju problematičnih vzorcev sodelovanja med globalnim Severom in 

Jugom, ki so ponavadi hegemonski, etnocentrični, depolitizirani, nezgodovinski, paternalistični in 

večinoma ponujajo poenostavljene rešitve (orodje HeadsUP); 

 razvijanju kompleksnih, sistemskih, večplastnih in večglasnih vprašanj in analiz, ki ponujajo 

alternativo poenostavljenim načinom reševanja globalnih krivic (korak nazaj, pogled na širšo sliko 

in „vrtanje v globino“); 

 razvijanju občutka za različna razumevanja in doživljanja dobrega počutja (blaginje), poštenosti in 

globalne pravičnosti; 

 pojasnjevanju, testiranju in raziskovanju predpostavk in posledic posameznih idej in predstav 

brez strahu pred negativnimi sodbami; 

 oblikovanju besednjaka, ki je vezan na poimenovanje in vzpostavljanje produktivnega odnosa 

(drže) do napetosti, konfliktov in paradoksov  

 razvijanju zavedanja o tem, kako smo vedno tudi del (globalnih) problemov, ki jih poskušamo 

razrešiti; 

 nenehnem gibanju od teorije do prakse in od prakse do teorije, pri čemer razumemo nujnost 

njune prepletenosti ter enako cenimo prispevek obeh; 

 odpiranju naše družbene in okoljske domišljije različnim oblikam znanja (védenja) in obstajanja 

(bivanja), ki ponujajo priložnosti različnih prihodnosti, ki presegajo edino zgodbo o napredku, 

razvoju in človeški evoluciji; 

 razvijanju občutka povezanosti in odgovornosti tako drug do drugega, kakor do celotnega 

planeta; 



                                    
 tkanju lokalnih in globalnih povezav, ki so utemeljene na kritičnem pristopu h globalni pravičnosti 

v različnih kontekstih, in ki omogočajo konstruktivno soočanje s težkimi vprašanji, ki se pojavljajo 

v procesih globokega medkulturnega, medgeneracijskega in intersekcionalnega učenja in 

sprememb. 

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se kakorkoli ukvarjate oz. soočate z izzivi področja 

globalnega učenja. Usposabljanje bo potekalo v slovenskem in deloma angleškem jeziku. 

 

Cena dvodnevnega usposabljanja z vključenimi gradivi in prehrano je 50€. S podporo 

projekta Bridge 47 bomo omejenemu številu udeleženk_cev omogočile_i udeležbo brez 

plačila kotizacije. Vse, ki bi se dogodka želele_i udeležiti, prosimo, da se čimprej prijavite na 

tej povezavi. 

 

Lepo vabljene_i! 

 

 

Predvideni program usposabljanja 

  

Četrtek, 11. april 2019 

  

9:00 – 10:30   uvodna predstavitev pedagoškega okvirja globalnega učenja 

  

10:30 – 10:45   odmor 

  

10:45 – 12:00  globalno učenje v času negotove prihodnosti – predstavitev poročila 

Bridge 47 in diskusija 

  

12:00 – 13:00   odmor za kosilo 

  

13:00 – 17:00  spoznavanje različnih teorij družbenih in globalnih sprememb, kjer 

bodo udeleženke_ci analizirale_i svoje lastne teorije sprememb s 

pomočjo predstavljenih orodij (vključuje odmor) 

 

Petek, 12. april 2019 

  

9:00 – 10:30  raziskovanje intelektualnih in čustvenih investicij v željene (globalne) 

spremembe prek študij primerov 

 

10:30 – 10:45   odmor 

  

https://www.1ka.si/a/209135


                                    
10:45 – 12:00  raziskovanje intelektualnih in čustvenih investicij prek izkustvenega 

učenja (1. del) 

  

12:00 – 13:00   odmor za kosilo 

  

13:00 – 15:00  raziskovanje intelektualnih in čustvenih investicij prek izkustvenega 

učenja (2. del) 

  

15:00 – 15:15   odmor 

  

15:15 – 17:00  pogovor o kulturno/družbeno pogojenih izzivih in zagonetkah, 

vprašanjih udeležencev in povzetek usposabljanja 


