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NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA ZA UČITELJE 
 

JULIJ 2016 
Novičnik izhaja v okviru projekta Konzorcij NVO: z globalnim učenjem do globalnih ciljev, v 
katerem smo združeni: Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod 
Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, 
Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno 
društvo Up Jesenice in platforma SLOGA. 
 

TEMATSKI MESEC  

 
 
V mesecu maju si preberite prispevek o Cilju trajnostnega razvoja št. 2 – odprava 
lakote. 

 
 

DRUŠTVO HUMANITAS 

 
Svetovni dnevi za predstavitev Hiše svetov 
Humanitasova knjižnica Hiša svetov, ki se nahaja znotraj knjižnice Otona Župančiča, hrani gradivo s 
področja globalnih teh, kot so multikulturnost, okolje, potrošništvo, globalizacija in človekove 
pravice. Vsako leto se knjižnica poveča za približno 60 enot gradiva, tako knjig kot filmov. Ob 
posameznih svetovnih dnevih, ki so povezani z globalnimi temami, pripravimo prispevek s kratkim 
člankom in predlogi treh knjig na to temo, ki jih najdemo v knjižnici ter si jih lahko izposodimo. V 
zadnjih mesecih smo obeležili številne svetovne dneve, kot na primer 21. maj - svetovni dan 
spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, 5. junij - svetovni dan okolja, 8. junij - svetovni 
dan oceanov, 20. junij - svetovni dan beguncev. Nekatere izmed predlaganih knjig ob teh svetovnih 
dnevih so: Syria speaks: art and culture from the frontline; Energy, Environment and Development; 
Overfishing - What Everyone Needs to Know. Prispevke in predloge lahko pogledate tukaj.  
 

Enkratna priložnost za učitelje - kombinirano usposabljanje globalnega učenja o podnebnih 
spremembah in migracijah 
Letos pripravljamo kombinirano usposabljanje za učitelje, ki bo potekalo v okviru mednarodnega 
projekta SAME WORLD. Usposabljanje bo sestavljeno iz individualnega učnega procesa preko spletne 
platforme in treh usposabljanj, ki bodo potekala v živo.  
Cilj je, da učitelje usposobimo za podajanje tem globalnega učenja o podnebnih spremembah in 
migracijah v okviru učnih predmetov v šoli. Poudarek bo na okoljski (ne)pravičnosti, ki vpliva na 
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globalne neenakosti, občutenje podnebnih sprememb ter njihovega vpliva na migracije.   
Učitelji bodo spoznali novo metodologijo, ki bo pri mladih spodbudila kritično razmišljanje, 
prevpraševanje, empatijo, radovednost in aktivno vključevanje. Prvo srečanje in začetek spletnega 
usposabljanja sta predvidena v oktobru 2016. Za več informacij in predhodne prijave pišite Mateji 
Kraševec na mateja@humanitas.si .  

 
Izkustvena gledališka igra »Skozi oči begunca« 
Humanitas v okviru projekta Urada RS za komuniciranje pripravlja 
interaktivno izkustveno gledališko igro »Skozi oči begunca«.                                                                                                
 

Ilustracija: Dalibor Kazija         
Potujoča izkustvena gledališka igra daje izkušnjo, priložnost podoživeti občutke, stiske, kršitve pravic 
ljudi na begu. To lahko dosedanja prepričanja udeležencev obrne na glavo in jih postavi pod vprašaj. V 
igri bodo udeleženci prevzeli identiteto beguncev in migrantov ter se s pomočjo voditeljev/igralcev na 
pot do izbranega cilja podali skozi neštete ovire in nevarnosti. Vendar se za nekatere pot tam ne bo 
končala … Si upate kreniti na to pot? 
Po gledališki igri sledi voden pogovor, s pomočjo katerega bomo ozavestili doživete občutke, 
spoznanja in naredili korak naprej. V pripravo in izvedbo gledališke igre so vključeni tudi ljudje z 
migrantskim in begunskim ozadjem. 
 
Če bi tudi vašo šolo zanimalo sodelovanje, nam prosim sporočite čim prej na manca@humanitas.si.  
 
V nadaljevanju sledi opis pogojev za uspešno izvedbo:  
V projektu imamo zagotovljenih 5 brezplačnih gledaliških predstav, tako da bomo šole izbirali glede 
na hitrost prijav, pa tudi glede na geografsko lokacijo, da bomo čim bolj »geografsko pestri«. Igra 
traja do uro in pol. V enodnevni postavitvi bi lahko na šoli odigrali 3 izvedbe za max. 25 udeležencev 
(torej skupno 75 na šolo ali približno 3 razrede). 
Za postavitev nujno potrebujemo velik, temen prostor (npr. kakšna ogromna klet, še najbolje 
zaklonišče, zapuščena tovarna ali drug velik prostor, ki omogoča popolno zatemnitev).  
Če nimate kleti ali zaklonišča, se za postavitev lahko dogovorimo z bližnjo osnovno šolo ali občino, 
kjer takšen prostor morebiti obstaja.  
 

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PiNA 

 

Priročnik o zelenem podjetništvu in zaposlovanju mladih  
Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sodelovanju z mladinskimi delavkami in delavci iz 
partnerskih organizacij projekta Greentrepreneurship – Easier done than said pripravila priročnik s 
področja zelenega podjetništva in zaposljivosti mladih. 
Priročnik je namenjen motiviranju mladih in njihovi spodbudi za zeleno (podjetniško) delovanje, 
uporaben pa je za vse, ki bi se s tematiko radi podrobneje seznanili. S priročnikom želimo partnerji 
projekta predvsem predstaviti idejo ter ponuditi slovar, kriterije in koristne napotke za definiranje in 
vzpostavitev zelenega podjetja. 
 
V priročniku lahko med drugim preberete o: 

- ZELENEM PODJETNIŠTVU: trenutni oris, demografija, dobiček in okolijski stroški, BDP in 
neenakost, model trajnostnega razvoja; 

- o tem KAKO POSTATI PODJETNICA/PODJETNIK: razvoj (zelene) podjetniške ideje, 
kompetenčni model; 

- o PRIMERIH DOBRIH PRAKS: mlada zelena podjetja z različnih področij; 

mailto:mateja@humanitas.si
http://www.pina.si/
http://www.pina.si/all-project-list/greentrepreneurship-sl/
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- o PRAKTIČNIH ORODJIH: razvoj (zelenega) podjetniškega načrta, model ocenjevanja, 
uporabna literatura. 

 
PRIROČNIK: klik 
 
Če želite prejeti brezplačno tiskano različico priročnika, pišite na info@pina.si. 
 

Video: Sistem solarnih bioloških suhih sanitarij 
V okviru mednarodnega projekta GREENTREPRENEURSHIP – EASIER DONE THAN SAID smo v  
Kulturno izobraževalnem društvu PiNA pripravili drugega iz serije kratkih predstavitvenih videov 
slovenskih dobrih praks s področja zelenega podjetništva. 
Drugi video prikazuje samostojno poslovno pot Davida Kodarina, direktorja mOBILNO to go – 
Inštituta za razvoj trajnostnih tehnologij, v okviru katerega razvijajo sistem solarnih bioloških suhih 
sanitarij, ki ne potrebujejo vode, elektrike ali kemikalij za delovanje. 
Produkt temelji na “zero waste” rešitvi ter zelenem in krožnem gospodarstvu. Organski odpadek 
predelajo v 100 % organski in naravi prijazen material, ki ga ponovno porabijo kot gnojilo. Ponujajo 
sanitarije za daljše in krajše obdobje postavitve ter storitve vzdrževanja, praznjenja, predelave ter 
ponovne uporabe blata in urina. 
Produkcija: PiNA 
Oglejte si še Video 1: Naravna kozmetika Renčelj 
 
 

DRUŠTVO FOCUS 

 

VABILO: 29. 08. 2016 – seminar Sadje naj bo pravično! za učitelje OŠ in 
srednjih šol, možnost potrdila za pridobitev točk napredovanja.  
 
Izobilje, ki smo ga deležni danes pri nas, lahko predstavlja velike ekološke in 
družbene probleme nekje drugje. Da je s trenutnim načinom razmišljanja in 
delovanja nekaj narobe, dokazujejo tudi naši socialni problemi. Menimo, da 
lahko preko različnih predmetov učencem in dijakom podajamo vsebine o 
tropskem sadju, ki bodo kasneje vplivale na njihove nakupovalne odločitve.  
 
Na seminarju vas bomo v okviru projekta Sadje naj bo pravično (Make fruit 
fair) opremili z znanjem o pridelavi tropskega sadja (zanimivosti o rastiščih, 
bioloških lastnostih rastlin, načinu pridelave, uporabi kemikalij, delavskih 
razmerah na plantažah, okoljskih problemih v državah proizvajalkah), opisali celotno verigo izbranega 
tropskega sadja (od plantaže do nakupovalne košare) ter predstavili pristope globalnega učenja. Na 
koncu bomo skupaj z vami po pripravljenih učnih listih izvedli delavnico, ki jo boste lahko uporabljali 
pri poučevanju ter vas tako tudi vključili v nastanek gradiv za učitelje. 
 
Več in Program 
 

KDAJ ponedeljek, 29. 8. 2016 med 9. in 15. uro 

KJE na Gimnaziji Jožeta Plečnika, na Šubičevi 1 v Ljubljani (blizu Parlamenta) 

PRIJAVA 
brezplačna, število mest omejeno, rok prijave je 25.8.2016 
prijavnica je na voljo tukaj. 

http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/07/Manual_Greene-Final-Version.compressed.pdf
mailto:info@pina.si
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https://docs.google.com/forms/d/1uRt-oxDb2sy02kEhqZFKVPVE-CJ5NUPbSwi00vlJeyw/viewform
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TOČKE 
Na koncu prejmete potrdilo o udeležbi na 8-urnem seminarju, ki vam omogoča pridobitev točk,  
ki so potrebne za napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

 
Več informacij: 
Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj, ziva@focus.si, 01 515 40 80 
Živa Lopatič, Zadruga BUNA, ziva@buna.si, 041 352 075 

 
Vabilo je nastalo s podporo EU v okviru projekta »Sadje naj bo pravično!« Njegova vsebina je izključna 

odgovornost društva Focus ter v nobenem pogledu ne odraža stališč EU. 

 
 

SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč 

 

Poročilo 3. evropskega kongresa o globalnem učenju 
Na voljo je končno poročilo 3. evropskega kongresa o globalnem učenju: izobraževanje za globalno 
državljanstvo – Enotnost v raznolikosti. 
 
Kongres, ki je potekal v Zagrebu novembra 2015 in se ga je udeležila tudi predstavnica platforme 
SLOGA, odgovorna za področje globalnega učenja, je bil epilog procesa začetega že leta 2002, s prvim 
kongresom,  ki je vzpostavil evropsko strategijo za izboljšanje in povečanje globalnega učenja v Evropi 
do leta 2015. Več 
Poročilo si lahko preberete tukaj, priporočila 3. kongresa pa tukaj. 
 

Dekleta in ženske so ključne za implementacijo globalnih ciljev 
Leta 2015 so svetovni voditelji obljubili, da bo dekletom in 
ženske postavili v ospredje, ko so podpisali Agendo 2030 
oziroma cilje trajnostnega razvoja za odpravo revščine, 
podnebnih sprememb in neenakosti.  Pod oznako 
#WhatIReallyReallyWant poteka ozaveščevalna kampanja o 
pomembni vlogi deklet in žensk pri doseganju teh ciljev. 
 
Dekleta in ženske so v slabšem položaju kot moški  in so ključnega pomena za oblikovanje odpornih 
skupnosti, ki lahko prenesejo posledice revščine, podnebnih sprememb in drugih neenakosti. 
Globalni cilji bodo doseženi le, če bodo vlade, podjetja in skupnosti  vlagala v dekleta in ženske. Več 
 

Prvo poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja 
Izšlo je Prvo poročilo ciljev trajnostnega razvoja, ki ga je predstavil generalni 
sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Poročilo opisuje izhodiščno točko 
izvajanja Agende 2030 in izpostavlja ključne izzive za doseganje zadanih 
ciljev, sprejetih septembra 2015. 
 
Medtem ko svet začenja z izvajanjem Agende 2030 za trajnostni razvoj in 
implementacijo 17 ciljev trajnostnega razvoja, 13 odstotkov svetovnega 
prebivalstva še vedno živi v skrajni revščini, 800 milijonov ljudi trpi zaradi 
lakote in 2,4 milijarde ljudi nima dostopa do stranišč. 

 

mailto:ziva@focus.si
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Uvodno poročilo predstavlja pregled 17 ciljev na podlagi podatkov, ki so trenutno na voljo in 
izpostavlja nekaj kritičnih vrzeli ter izzivov. Čeprav je minilo le sedem mesecev odkar so bili 
predstavljeni cilji trajnostnega razvoja – prekratko obdobje za ustrezno oceno napredka –  se poročilo 
osredotoča na trende v zadnjih letih, kot tudi na vrzeli pri reševanju svetovnih izzivov. Zagotavlja 
jasno sliko o tem, kaj je potrebno za njihovo doseganje in za to, da ne bo nihče zapostavljen. 
 

Katalog gradiv/delavnic za šole – promocija vsebin globalnega učenja 
SLOGA nadgrajuje že nastali katalog vsebin globalnega učenja s poudarkom na migracijah in 
begunstvu z novimo vsebinami po področjih globalnega učenja. Zbrana gradiva bomo izdali 
predvidoma še pred začetom novega šolskega leta. 
 
Kot znano, je SLOGA v začetku leta skupaj z UKOM in nevladnimi organizacijami skoordinirala in 
oblikovala katalog gradiv ter delavnic, ki so šolam na voljo za namen izobraževanja o medkulturnem 
dialogu in raznolikosti s poudarkom na migracijah in begunstvu. UKOM  je katalog po organizacijah 
objavil na svoji spletni strani. Sodelovalo je 9 organizacij. Sedaj ponovno vabimo še druge 
organizacije, dejavne na področju globalnega učenja, da nam posredujejo gradiva. Vse zbrane 
informacije bomo izdali v obliki kataloga še do začetka novega šolskega leta. Več 
 

SLOGA o razvojnem sodelovanju v Državnem zboru 
V sklopu zagovorniških dejavnosti za novo resolucijo o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju, pomembnega 
dokumenta za nadaljnji razvoj tega področja, smo se v 
ponedeljek, 18. 7. 2016 predstavniki platforme SLOGA 
srečali s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom 
Brglezom. 
 
Predstavniki platforme SLOGA smo jasno izpostavili 
pomen resolucije za nadaljnji razvoj nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij ter krepitev 
samega institucionalnega okvirja. Posebno težo dajemo globalnemu učenju, bilateralnemu 
sodelovanju pred multilateralnim, monitoringu in evalvaciji. Več 
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