
Med 13. in 21. novembrom 2010 bo v Sloveniji že 4. leto pote-
kal Teden globalnega učenja, ki ga koordinira Sloga, slovenska 
platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in hu-
manitarno pomoč. Teden bodo zaznamovali številni dogodki, 
ki se bodo odvijali po celi Sloveniji, sodelovalo pa bo mnogo 
organizacij, šol in društev, ki se na raznovrstne načine ukvarjajo s 
področjem globalnega učenja.

In ne pozabite: 
kadar kupujete, kupujte ekološko, pravicno in 
navdihujoce! 

Spoznajte Krilca – darila s čarobno močjo: vaše darilo ima lahko trojno 
moč. Obdari vam pomembno osebo, osreči pomoči potrebno bitje in 
zmanjša nepotrebno onesnaževanje okolja. Krilca so tu zato, da vam po-
magajo spreminjati svet na bolje. www.krilca.si, krilca@krilca.si

Spoznajte 3MUHE: Gre za prvo pravično trgovino v Sloveniji. Prodaja iz-
ključno 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, tisk: R-tisk, Boštjan Rihar s.p.

Kaj je teden globalnega ucenja? 

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 ucenja?

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 ucenja 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 ucenje … 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, barbara.vodopivec@sloga-platform.org, t: 040 204 464 

GLOBALNO UCENJE
»OTROŠKI SVETOVI«
13.–21. 11. 2010

Spodaj boste našli seznam vecdnevnih dogodkov, ki bodo 
po celo Sloveniji potekali med 13. in 21. novembrom. Vsak 
dogodek ima pripisan datum, naslov in opis dogodka, orga-
nizatorja in kraj dogodka ter kontakt za vec informacij.

VECDNEVNI DOGODKI

11. 11.–22. 11. | Razstava o globalni odgovornosti posamezni-
ka. Društvo Focus | Dijaški dom Ajdovščina | ziva@focus.si

15. 11.–19. 11. | Otrokove pravice. Ogled risank na temo otrokovih 
pravic, pogovor o tej temi, ilustracija, vprašalnik za merjenje temperature 
otrokovih pravic na Osnovni šoli Idrija. Delavnica je namenjena učencem v 
podaljšanem bivanju (4. razred) | Osnovna šola Idrija | Marija Majnik

15. 11.–19. 11. | Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti. 
V okviru mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih 
sprememb v povezavi z revščino v Afriki, bodo po slovenskih šolah po-
tekale različne interaktivne delavnice na podlagi 8-minutnega animirano-
dokumentarnega filma »Prihodnost je v naših rokah« in predstavitve o 
omenjeni problematiki. Slovenska Karitas | mojca.urh@karitas.si 

15. 11.–19. 11. | Delavnice z učenci, starši in gosti ter razstava na 
temo »Kaj lahko jaz storim za …?« | OŠ Šmartno pod Šmarno goro | 
alenka.degen@guest.arnes.si

13. 11.–21. 11. | Soočanje z globalnimi izzivi. V okviru predmeta 
Študije okolja bodo dijaki deležni naslednjih aktivnosti: delavnice, pripra-
va razstave, debata na forumu v spletni učilnici. | Gimnazija Moste | majci.
arzensek@gmail.com

13. 11.–21. 11. | V okviru dopisovalnega krožka pri angleškem jeziku 
so učenci navezovali stike z novozelandskimi vrstniki, spoznavali njihova 
življenja in delo. Tekom tedna globalnega učenja bo potekala okrogla 
miza Mladi in prosti čas, kjer bodo sodelovali učenci in učitelji OŠ Dor-
nberk in šole iz Italije. | OŠ Dornberk | irena.humar-kobal@guest.arnes.si

Na naslednji strani boste našli program dogodkov po dne-
vih, Vsak dogodek ima pripisano uro, naslov in opis, organi-
zatorja in kraj dogodka ter kontakt za vec informacij.



12.00 | Tabor po taboru. Omenjene šole so sodelovale na mednaro-
dnem UNESCO-vem taboru Premikamo meje – zbliževanje generacij in 
kultur. Na Svetovni dan strpnosti bodo šole mednarodnega UNESCO 
tabora izvajale delavnice, komunicirale pa bodo prek interneta. Namen 
projekta je poudariti pomen medšolskega povezovanja. | OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece, OŠ Tenja, OŠ Mate Balota Buje, Tehniška škola Kragujevac, 
Umetnička gimnazija Senta, Šolski center Rogaška Slatina, Gimnazija Breži-
ce, ETRŠ Brežice | tanja.plevnik@gmail.com

12.30 | Drevo je povsod zeleno vedno znova. Na delavnici bo pred-
stavljen otok Madagaskar in problem krčenja gozdov. Poleg tega bodo 
udeleženci poslušali tradicionalne madagaskarške pravljice o odnosu med 
človekom in naravo ter o medsebojni povezanosti vsega živega. Društvo 
drevo za kulturo strpnosti. | OŠ Blanca, OŠ Bohinjska Bistrica, OŠ Ribnica, 
OŠ Rodica, OŠ Hrpelje | kontakt@drevo-madagaskar.org

13.15 | Drugačni – vendar enaki. Pri krožku Evropska vas bodo učenci 
spoznavali navade, okoliščine, lastnosti otrok iz države Ciper ter pripravili kra-
tek nastop, kjer bodo ostalim učencem predstavili svoje ugotovitve. | OŠ Iva-
na Cankarja Vrhnika; Cankarjeva knjižnica | andreja.nagode1@guest.arnes.si

13.00–17.00 | Otroški svetovi. Delavnice in predavanja v podporo 
projektu »Maasai Adventure School«, ki nastaja v sodelovanju z OŠ Liti-
ja kot botrsko šolo. Dogodek je namenjen učencem, učiteljem, staršem in 
širši skupnosti. Predavanja bodo potekala na temo »Srečanje s kulturami«, 
sledil pa bo ogled kratkega filma o problematiki podnebnih sprememb, s 
poudarkom na Afriki. Sledijo likovne delavnice, izdelava afriškega ročnega 
bobna, nakita in knjižnih znamenj. | OŠ Litija | Filipina Gale-Šparemblek

14.00 | Otrokove pravice. Učenci se bodo skozi primer obiranja kaka-
vovca za čokolado poučili o otrokovih pravicah. Predstavljen bo koncept 
pravične trgovine. Izdelovali bodo plakate ter svoje ugotovitve in spozna-
nja predstavili obiskovalcem knjižnice in ostalim skupinam OBP. | OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika in Cankarjeva knjižnica | teja_malovrh@yahoo.com

16.00–18.00 | Delavnici »Papir vse prenese!« in »Brez embala-
že, prosim!«. Na delavnicah bo predstavljena problematika papirja ter 
embalaže. Udeleženci bodo iz starega papirja in odpadne plastike izde-
lovali trajne izdelke za vsakdanjo rabo. Delavnici sta namenjeni predvsem 
mladim, pa tudi ostali javnosti. Društvo Smetumet | Sloga, Metelkova 6, 
Ljubljana | smetumet@gmail.com

18.00 | Ti odločaš! Ob prvi obletnici knjižnice Hiše svetov bo potekala 
otvoritev razstave plakatov Ti odločaš! z druženjem in izobraževalnim do-
godkom. Svoje delo bodo predstavili prostovoljci z izkušnjo prostovoljne-
ga dela z otroci v nekaterih afriških državah. Dogodek bo spremljal nefor-
malni pogovor o globalnih tematikah predstavljenih na razstavi plakatov. 
Društvo Humanitas in Zavod Voluntariat | Hiša svetov, Knjižnica Otona 
Župančiča, Ljubljana | katja.mrak@gmail.com, schulz_marina@yahoo.de 

20.00 | Globalno učenje na podeželju. Pogovorna oddaja na lokalni 
TV. | Vitra | Lokalna TV ORON Stari trg pri Ložu | info@vitra.si 

Sreda, 17. november 2010

10.00 | Globalna neenakost in nepravičnost. Delavnica o stereotipih, 
projekcija filma z diskusijo o življenju in šolanju najstnikov v Turčiji, video 
konferenca s pogovorom med obema šolama ter delavnica Napišimo pi-
smo turškim vrstnikom. | OŠ Mirna peč | tatjana.kupljenik@gmail.com

16.00 | Ta mali veliki svet. Na delavnici bo diskusija tekla predvsem o 
raznoliki populaciji sveta, nesorazmerju med revščino in bogastvom ter 
osnovnih pravicah posameznika. Za vse med 12 in 20 let. | Mladinski cen-
ter Trbovlje, klub Sonček | mateja.kreca@mtc.si
 
17.00 | Naši vrstniki na ugandskem podeželju. Na dvourni delav-
nici bodo otroci 3. in 4. razreda OŠ preko fotografij in iger spoznavali 
vsakodnevno življenje otrok v eni izmed ugandskih vasi. Društvo Edirisa 
Slovenije | OŠ ob Rinži, Kočevje | irma2s@hotmail.com

Cetrtek, 18. november 2010

9.00–17.00 | En planet, nešteto znanj. Seminar bo udeležence se-
znanil z vsebino in metodami globalnega učenja ter jih spodbudil k njiho-
vi uporabi v različnih izobraževalnih okoljih in procesih. Cilj je predstaviti 
kvalitetne prakse in izmenjati poglede na kakovost globalnega učenja. Se-
minar je namenjen vsem, ki jih omenjena tema zanima. Nobeno predzna-
nje ni potrebno. Sloga in Društvo Humanitas | Hotel M, Trg Prekomorskih 
birgad 4, Ljubljana | barbara.vodopivec@sloga-platform.org 

14.00 | Otrokove pravice. | OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in Cankarjeva 
knjižnica | teja_malovrh@yahoo.com | Za opis dogodka glej torek.

Petek, 19. november 2010

12.00 | Ogled kratkega dokumentarnega filma na temo enega od 
globalnih problemov in nato kratka diskusija oziroma okrogla miza. | Sre-
dnja šola za oblikovanje Maribor | renato_flis@yahoo.com

16.00–18.00 | Delavnici »Papir vse prenese!« in »Brez embala-
že, prosim!« | Društvo Smetumet | Sloga, Metelkova 6, Ljubljana | sme-
tumet@gmail.com | Za opis dogodka glej torek. 

Sobota, 20. november 2010

9.00–17.00 | Uvodna usposabljanja. Gre predvsem za širšo razpravo 
in pogledu na področje prostovoljskega dela ter opozarjanju na more-
bitne neprijetnosti. Prispevek: 10 evrov. Vključuje stroške hrane. Če pri-
spevka ne morete plačati, nam v prijavnici to obrazložite. Za vse od zadnje 
triade OŠ naprej. | Slovenska filantropija | tjasa.arko@filantropija.org

Nedelja, 21. november 2010

9.00–16.00 | Uvodna usposabljanja. | Slovenska filantropija, Poljan-
ska cesta 20 | tjasa.arko@filantropija.org | Za opis dogodka glej soboto.

Sobota, 13. november 2010

Delavnica o globalni odgovornosti. Društvo Focus | OŠ Vide Pregarc, 
Ljubljana | ziva@focus.si 

Nedelja, 14. november 2010

13.00 | Globalno učenje na podeželju. Pogovorna oddaja na lokalni 
TV. | Vitra | Lokalna TV ORON Stari trg pri Ložu | info@vitra.si

Ponedeljek, 15. november 2010

8.00 | Pogovor z domačinoma o izkušnjah z delom v misijonih na 
Madagaskarju in v Kongu. Osrednja tema bo življenje otrok iz teh dr-
žav. Izpeljana bo tudi mala humanitarna akcija za otroke iz Konga – zbiranje 
zvezkov. | Podružnična šola Godovič | hermina.tominec@siol.net 

15.00 | Vožnja na zabavo in nazaj. Preko igranja iger bodo udeleženci 
spoznali mite o alkoholu in dobili informacije o vožnji pod vplivom alkoho-
la. Igre so namenjene razmišljanju o prevzemanju odgovornosti za lastno 
ravnanje ter o vzorcih vedenja mladih. Udeležba: nad 14. let. | DrogArt. 
Info točka Ljubljana, Kolodvorska 20 | maja@drogart.org

Vsi smo otroci sveta. Nagrajence natečaja bo sprejel zunanji minister Sa-
muel Žbogar. Natečaj je potekal v reviji Pil in Pil plus v sodelovanju z Infor-
macijskim uradom Sveta Evrope v RS. Sodelujoči so predstavili svoj pogled 
na razlike in podobnosti z ljudmi iz drugačnega kulturnega okolja ter kaj 
lahko še storijo za medkulturno razumevanje in solidarnost v svetu. Nagraje-
na dela bodo razstavljena v Informacijskem uradu Sveta Evrope v Ljubljani. | 
Informacijski urad Sveta Evrope RS in Mladinska knjiga | info@coe.si

Torek, 16. november 2010

8.00 | Delavnice bodo zasnovane na razumevanju odgovornosti do sebe 
in drugih; razlikovanje različnih potreb (socialne, emocionalne, kulturne, 
religiozne); razlikovanje med potrebami, pravicami in dolžnostmi; vredno-
tenje različnih (materialne in nematerialne) potreb v družini; primerjava 
položaja otrok v različnih okoljih. | OŠ Bilje, pred Kulturnim domom Nego-
vana Nemca Bilje | Lilijana Kavčič

11.30 | Otroški svetovi. Spoznavali bomo otroštvo otrok, ki nimajo 
svojega doma in živijo v domu Malči Belčeve. Namenjeno je učencem 7. 
razreda. | OŠ Senovo | katarina.brinovec@guest.arnes.si

Kaj je humanitarna pomoč? Delavnica se bo osredotočila na to, kaj je 
humanitarna pomoč, kakšne so humanitarne katastrofe, kako pomagati. 
Ob koncu delavnice bodo učenci seznanjeni tudi z literarnim in likovnim 
natečajem, katerega namen je zbuditi kreativni razmislek mladih o pomenu 
humanitarne pomoči. Likovna dela bodo razstavljena na nacionalni konfe-
renci na temo humanitarne pomoči maja 2011. Ustanova Skupaj. | Osnov-
na šola Maribor III. | sanja.bajramovic@together-foundation.si , vera.rem-
skar@together-foundation.si


