
Med 12. in 20. novembrom 2011 bo v Sloveniji že 5. leto 
potekal Teden globalnega učenja, ki ga koordinira Sloga, 
slovenska platforma nevladnih organizacij za razvojno sode-
lovanje in humanitarno pomoč. Teden bodo zaznamovali 
številni dogodki, ki se bodo odvijali po celi Sloveniji, sode-
lovalo pa bo mnogo organizacij, šol in društev, ki se na ra-
znovrstne načine ukvarjajo s področjem globalnega učenja.

In ne pozabite: 
kadar kupujete, kupujte ekološko, 
pravično in navdihujoče! 
Spoznajte Krilca – darila s čarobno močjo: vaše darilo ima lahko troj-
no moč. Obdari vam pomembno osebo, osreči pomoči potrebno bitje 
in zmanjša nepotrebno onesnaževanje okolja. Krilca so tu zato, da vam 
pomagajo spreminjati svet na bolje. www.krilca.si, krilca@krilca.si

Spoznajte 3MUHE: Gre za prvo pravično trgovino v Sloveniji. Prodaja 
izključno izdelke proizvedene, pridelane oziroma narejene v sistemu pra-
vične trgovine. Kupcem s pestro izbiro blaga ponuja konkretno možnost 
za uveljavljanje bolj humanih in trajnostno bolj smiselnih načinov posre-
dovanja izdelkov. www.3muhe.si, 3muhe@umanotera.org

Več o Centru Sever Jug in Tednu globalnega učenja v Evropi: 
www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW_en.asp
Več o Slogi: 
www.sloga-platform.org
oblikovanje: Malvina Aurelia Lubec

Kaj je teden globalnega učenja? 
Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-
Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v evropskih 
državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izklju-
čenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti.

Kaj so cilji tedna globalnega učenja?
Spodbuditi k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidar-
nosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti 
ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati 
k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in uresničevanju 
Razvojnih ciljev tisočletja.

Zakaj bo teden globalnega učenja potekal tudi v 
Sloveniji?

Namen dogodka je slovenski javnosti predstaviti pomen globalnega uče-
nja za doseganje uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. Slovenske 
osnovne in srednje šole, mladinski centri, nevladne in ostale organizacije 
bodo v tem tednu pokazale, kako lahko vsak izmed nas vpliva na reševa-
nje globalnih problemov, kot so revščina, neenakopravnost, otroško delo, 
podnebne spremembe, socialna izključenost itd. za doseganje pravičnej-
šega razvoja sveta.

Vabljeni, da se nam pridružite. Le skupaj lahko 
dosežemo več, saj smo vsi del istega sveta.

Globalno učenje … kaj pa je to?
Živimo v svetu vedno večje soodvisnosti, kjer nobeno od naših dejanj 
ni brez vpliva. Že zjutraj, ko oblečemo majico, narejeno na Kitajskem in 
spijemo kavo, obrano v Etiopiji, vstopimo v različne predele sveta ter 
s tem tudi v družbene odnose in svetovna neravnovesja. Podnebne 
spremembe, revščina, diskriminacija, socialna neravnovesja, družbena 
nestrpnost in izključenost ne poznajo geografskih ali nacionalnih meja. 
Prisotna so tako v našem okolju kot v drugih predelih sveta. 

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudar-
ja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen 
procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje 
in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov člove-
štva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim 
delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj 
pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na člove-
kovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam. Glo-
balno učenje zajema ogromno področij, kot na primer: medkulturni 
dialog, človekove pravice, podnebne spremembe, prehranska varnost, 
migracije, enakopravnost spolov itd. 

več o Tednu globalnega učenja v Sloveniji: 
www.tuditi.si, e: dunja.segrt@sloga-platform.org, t: 040 204 464 

NAŠ PLANET –
NAŠA ODGOVORNOST
12.–20. november 2011

O Slogi 
Sloga je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na po-
dročju razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomo-
či. Namen platforme je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih ne-
vladnih in neprofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v državah v razvoju 
in/ali ozaveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazde-
litvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti 
in soodvisnosti.

Kratka predstavitev zgodovine
Poizkusi za vzpostavitev nacionalne platforme za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč segajo v leto 2002, ko se je oblikovala neformalna 
delovna skupina. Decembra 2005 je prišlo do formalizacije delovanja ne-
formalne delovne skupine z ustanovitvijo platforme Sloga. V letu 2006 
je Sloga postala polnopravna članica Evropske platforme za razvojno 
sodelovanje CONCORD, kot 23 nacionalna platforma, v letu 2008 pa je 
Sloga postala polnopravna članica evropske mreže Eurostep. S pomočjo 
Concorda, Trialoga in Eurostep je Sloga vzpostavila tesno sodelovanje z 
ostalimi Evropskimi nacionalnimi platformami za področje razvojnega so-
delovanja.

Področja aktivnosti
Osnovna naloga Sloge je spreminjanje in aktivno sodelovanje pri obliko-
vanju, izvajanju in vrednotenju slovenske in evropske politike mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja, s ciljem zagovarjanja javnega interesa na 
področju socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja člove-
kovih pravic, enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega 
razvoja in večjega vključevanja ranljivih družbenih skupin v odločevalske 
procese v okviru razvojnega sodelovanja. V ta namen Sloga sodeluje s po-
litičnimi odločevalci in predstavniki slovenskih medijev.

Vsebinska področja
– enakost spolov
– podnebne spremembe
– medgeneracijsko sodelovanje
– trajnostni razvoj in globalno učenje 
– spremljanje učinkovitosti uradne razvojne pomoči
– politika različnih afriških držav
– evropska sosedska politika
– mirno reševanje sporov
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2. november–5. december

Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti
Skozi ustvarjalne, likovne, literarne ali interaktivne delavnice bodo učenci 
in dijaki spregovorili o tem kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzro-
ča in kakšne so njihove posledice, še posebno v državah v razvoju. Vsak 
bo lahko razmislil o globalnem vplivu naših dejanj, kako lahko država in 
kot posameznik prispevamo k zmanjševanju le teh. Delavnice se bodo 
izvajale na 160-ih osnovnih in srednjih šolah.
Slovenska Karitas | sasa.erzen@karitas.si

2. november–30. november

Fotografska razstava »Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti«
Preko 36-ih fotografij je predstavljena globalna problematika pod-
nebnih sprememb, s poudarkom na njihovem vplivu na življenje ljudi 
v državah v razvoju, še posebno v Afriki, kjer le te močno vplivajo na 
dostop do osnovnih življenjskih potrebščin, ogrožajo zdravje ljudi in 
povečujejo revščino. 
Slovenska Karitas | Teološka knjižnica Maribor | mojca.urh@karitas.si

7. november–14. november 

Od okolja do družine
V okviru projekta »Od okolja do družine« bo potekala rehabilitacija 
socialno ogroženih črnogorskih otrok. Za otroke je pripravljen aktivni 
program, ki obsega interaktivne delavnice na različne aktualne teme, od 
otrokovih pravic do nasilja. 
Zavod Krog | Terme Snovik | emina@zavod-krog.si 

7. november–18. november

Predstavitev projekta »Maasai Adventure School« s spremljajočo fo-
tografsko razstavo »Masaji – sožitje med tradicijo in sodobnostjo«
Predstavitev projekta bo potekala z gostom Masajem Edwardom Kene-
dom Losiko. Izšla bo avtorska pravljica »Zgodba o masajskem dečku Se-
ketu«, ki bo prav tako predstavljena. Društvo humanosti Lesoit-Maasai 
Adventure School. 
OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje | filipina.gale-sparemblek@guest.arnes.si 

14. november–18. november

Naš planet – naša odgovornost
Učenci od 1. do 4. razreda bodo v okviru podaljšanega bivanja deležni 
ogleda kratkih videoposnetkov: »Save our planet«, »Everyone can save 
the planet«, »Save The Earth to Save Your Life«, »Vsak lahko reši naš pla-
net«,... Sledil bo pogovor o tej temi, likovno ustvarjanje, izdelava plakata. 
OŠ Idrija | marijamajnik@gmail.com, majda.gantar@guest.arnes.si

Torek, 15. november 2011

11.00 | Pogovor z županom
Na osnovi opravljenih anket o enakih možnostih izobraževanja za vse 
učence na šoli, se bo odvil razgovor z županom dr. Matijo Tasičem glede 
možnosti sodelovanja med šolo in občino (solidarnost, enake možnosti 
za vse učence, itd). 
OŠ Franja Goloba Prevalje | mira.hancman@guest.arnes.si

Sreda, 16. november 2011

8.20–11.15 | Predstavitev vrstniške mediacije
Učenci devetega razreda, ki so vrstniški mediatorji bodo učencem 
od 4. do 9. razreda predstavili vrstniško mediacijo, ki je namenjena 
reševanju sporov med učenci. Vrstniška mediacija bo predstavljena 
kot metoda, ki pripomore k reševanju konfliktov, h kulturi novih od-
nosov, razvijanja spoštovanja, medsebojnega razumevanja, k pripravi 
na življenje v družbi, prispeva k moralnemu razvoju in strpnejši ko-
munikaciji. 
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju in Podružnična šola Dobrovce | 
zdenka.roskaric@guest.arnes.si 

Četrtek, 17. november 2011 

8.20–11.15 | Predstavitev vrstniške mediacije
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju | zdenka.roskaric@guest.arnes.
si | Za opis dogodka glej sreda.

8.30 | Konferenca »Ogljični odtis kot merilo uspešnosti«
Na konferenci bodo predstavljene aktualne zakonodajne ureditve 
v zvezi z ogljičnim odtisom v Sloveniji in Evropski uniji. Poleg tega bo 
ogljični odtis predstavljen kot del strateškega menedžmenta v podjetjih. 
Organizatorji bodo spregovorili o razlogih in glavnih dilemah pri poro-
čanju in komuniciranju zmanjševanja ogljičnega odtisa. Na konferenco se 
je potrebno predhodno prijaviti na http://www.umanotera.org/index.
php?node=242 
Umanotera | Grand Hotel Union Business, Ljubljana | info@umanotera.org

11.00 | Sporočilo mladih
Junior ambasadorji UNICEF-a Slovenija bodo obeležili svetovni dan 
otroka, ki bo na dan 20. novembra. Pripravili bodo »Sporočilo mladih«, 
ki ga bodo prebrali na svojih šolah. Istočasno bo sporočilo poslano vsem 
šolam, ki so vključene v UNICEF-ove aktivnosti, skupaj z obvestilom, da 
se sporočilo prebere vsem učencem na isti dan, ob isti uri. 
UNICEF | 181 osnovnih šol | Maja.Pipan@unicef.si 

14.30–17.00 | Kruh naš vsakdanji
Učenci predmetne stopnje vseh šol v Škofji Loki ter upokojence si bodo 

Napovednik dogodkov
ogledali film »Kruh naš vsakdanji«. Sledila bo okrogla miza na temo »Od 
kje in kako pride naša hrana«. 
OŠ Škofja Loka – Mesto | anica.stele@gmail.com

17.30 | Kaj bo Palestini prinesla neodvisnost? 
Ob drugi obletnici specializirane knjižnice Hiše svetov, bo potekal po-
govor z novinarjem Erikom Valenčičem (sodelavec Radia Študent, novi-
nar Mladine in popotnik) ter z Jaberjem Elmasryjem, Palestincem iz Gaze 
(sodelavec pri slovenskem projektu rehabilitacije Gazinih otrok) o priho-
dnosti Palestine. 
Društvo Humanitas | Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana 
| info@humanitas.si 

Petek, 18. november 2011 

18.00 | Otvoritev fotografske razstava »Globalni svet: skozi 
objektiv človekovih pravic«
Razstavljena dela so zmagovalne fotografije drugega mednarodnega 
fotografskega natečaja »GLOBALNI SVET: skozi objektiv človekovih 
pravic«, s katerim želijo spodbuditi odgovorno uporabo fotografije kot 
orodja za zaščito in promocijo človekovih pravic ter za izražanje kritične-
ga pogleda na globalna družbena dogajanja. 
Inštitut Ekvilib | ArtPlanet, Grajska 13, Slovenska Bistrica | sofa@ek-
vilib.org

Večdnevni dogodki
17. november–19. november 

Seminar za učitelje »Učenje za globalne izzive« 
Temeljni cilj programa je seznanitev učiteljev s cilji in vsebinami glo-
balnega učenja in poučevanja. Program je razdeljen na več sklopov, 
v okviru katerih se bodo odvili paneli, delavnice in ostale aktivnosti. 
V četrtek, 17. 11. bodo potekali trije paneli (»Globalizacija in novo 
državljanstvo«, »Večplastnost kurikula«, »Umetnost in globalno 
učenje«), delavnice za učitelje, ki jih bodo izvajali strokovnjaki iz FDV 
ter posterska predstavitev učiteljev. V petek, 18. 11. bo v dopoldan-
skem času potekalo predavanje »Kritično mišljenje kot osnova za 
udejanjanje globalnih izzivov v vzgojno-izobraževalnih zavodih« ter 
delavnice pod okriljem nevladnih organizacij in Sloge. Popoldne bo 
večino aktivnosti izvedla Služba Vlade RS za podnebne spremembe. 
Zadnji dan, v soboto 19. 11. bodo do 13. ure potekala predavanja 
strokovnjakov iz Zavoda RS za šolstvo in drugih ustanov. Na seminar 
se je potrebno predhodno prijaviti pri dr. Majdi Naji. 
Sloga, Ministrstvo za zunanje zadeve in Zavod RS za šolstvo | Rogaška 
Slatina, Hotel Sava | dunja.segrt@sloga-platform.org ali majda.naji@
zrss.si 
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