USPOSABLJANJI »GLOBALNO UČENJE
NA PRESEKU ČLOVEKOVIH PRAVIC,
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN
MIGRACIJ«
22. in 29. november 2019, Narodni muzej
Slovenije – Metelkova
(Muzejska ploščad Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana)

Učitelji_ce, profesorji_ice, mladinske_i delavke_ci in nevladniki_ce:
vabljene_i na usposabljanji o globalnem učenju, človekovih pravicah,
trajnostnem razvoju ter migracijah.
Usposabljanji potekata v okviru evropskega projekta #MigratED, ki združuje osem partnerjev iz
Italije, Portugalske, Grčije, Cipra in Slovenije. Projekt si prizadeva razširjati dobre prakse
globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in
trajnostnega razvoja ter ozaveščati mlade o človekovih pravicah in migracijah z uporabo
digitalnih orodij, s tem pa prispevati k vključujočem izobraževanju tudi za otroke in mlade z
migrantskim ozadjem.

Ljubljana, 22. november 2019
9.00–9.15

9.15–10.45

10.45–11.00
11.00–12.30

12.30–13.30
13.30–14.30

14.30–14.45

14.45–16.15

16.15–16.30

Uvod (Adriana Aralica,
Platforma SLOGA)
Kako mladim približati
trajnostno naravnanost?
(Alenka Sedlar Špehar,
Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana)
Odmor
Globalno učenje za davčno
pravičnost (Maruša Babnik,
Ekvilib inštitut)
Kosilo
Podnebna pravičnost in
mobilizacija mladih (Aja
Vrenjak in Zoran Fijavž, Mladi
za podnebno pravičnost)
Odmor
Pomen etike in družbene
odgovornosti v digitalni dobi
(doc. dr. Darija Aleksić,
Ekonomska fakulteta)

Ljubljana, 29. november 2019
9.00–9.15

9.15–10.45

10.45–11.00
11.00–12.30

12.30–13.30
13.30–15.00

15.00–15.15

15.15–16.00

16.00–16.15

Uvod (Adriana Aralica,
Platforma SLOGA)
Migracije v medijih in javnem
diskurzu: medijska pismenost,
dezinformacije
in lažne novice (dr. Sonja
Merljak Zdovc, Zavod Časoris)
Odmor
»Tako pač je!« Delavnica o
spolnih stereotipih (Ana Kalin,
Forum za enakopraven razvoj)
Kosilo
Migracije in podnebne
spremembe (Tina Trdin,
Društvo Humanitas)
Odmor
Digitalna orodja in ozaveščanje
o otrokovih pravicah (mag.
Maša Gorjup, UNICEF Slovenija)
Zaključek

Zaključek

Usposabljanje je brezplačno, udeleženke_ci bodo prejele_i potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da udeležbo potrdite na e-naslov adriana.aralica@sloga-platform.org do srede, 20.
novembra 2019 za usposabljanje dne 22. novembra 2019), oz. do srede, 27. novembra 2019 (za
usposabljanje dne 29. novembra 2019); na voljo pa smo tudi za morebitna vprašanja.
Vljudno vabljene_i!

