VEČDNEVNI DOGODKI

O Slogi

10. november–18. november | Spoštuj moje pravice
Amnesty International predstavlja spletno platformo Spoštuj moje pravice, namenjeno mladim med 16. in 25. letom. Uporabniki platforme se bodo na interaktivni način seznanili s tem, kako revščina vpliva na človekove pravice in kaj je
pravica do ustreznega bivališča. Svoj prispevek pa lahko delijo tudi z ostalimi na
spletni strani www.RespectMyRights.org. | Amnesty International Slovenia | ana.
cemazar@amnesty.si
10. november–20. november | Obeležitev aktualnih svetovnih dni
V sklopu aktualnih svetovnih dni: dneva strpnosti (16. 11.), izseljencev (17. 11.),
boja proti trgovini z ljudmi (18. 11.), preprečevanja zlorabe otrok (19. 11.) ter dneva otrok in otrokovih pravic (20.11.), bodo na šoli organizirali različne aktivnosti
: izdelovali bodo plakate, imeli razstavo, debatne krožke, filmsko in gledališko
predstavo itd., s katerimi bodo obeležili posamezne svetovne dneve. | Šolski center Ptuj, Ekonomska šola | sonja.mlinaric@quest.arnes.si
12. november–15. november | Likovne delavnice
Za učence od 1. do 9. razreda bodo organizirane likovne delavnice. Otroci bodo
ustvarjali na temo »Premaknimo svet«. Po končanih delavnicah pa bo, na hodniku šole, potekala tudi razstava ustvarjenih izdelkov. | OŠ Tončke Čeč | os-toncke-cec@quest.arnes.si
12. november–16. november | Spoznajte hišo svetov
Predstavitev specializirane knjižnice Hiše svetov | Humanitas | Fakultete po Ljubljani | ajda@humanitas.si (več bo na www.humanitas.si objavljeno naknadno)

Sloga je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.
Namen platforme je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih in neprofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v državah v razvoju in/
ali ozaveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi
svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti in soodvisnosti. S pomočjo Concorda, Trialoga in Eurostep je Sloga vzpostavila
tesno sodelovanje z ostalimi Evropskimi nacionalnimi platformami za področje razvojnega sodelovanja.

12. november–16. november | Zdravje in pravica do zdravstvene oskrbe
V okviru aktivnosti bodo UNICEF-ovi prostovoljci obiskovali šole po Sloveniji, na
katerih bodo izvajali delavnice na temo zdravja in pravice do zdravstvene oskrbe. Z delavnicami bodo skušali spodbuditi mlade, da bolj odgovorno razmišljajo
o svojem zdravju. | UNICEF | Šole po Sloveniji | maja.planinc@unicef.si
12. november–16. november | Premaknimo svet
Učenci in učenke 7. razredov bodo imeli, v okviru ure državljanske in domovinske
vzgoje ter etike, delavnico na temo stereotipov in diskriminacije. V tem tednu se
bo, med učenci in učenkami predmetne stopnje (3. in 4. razredov), odvijala tudi
delavnica z naslovom Vsi otroci sveta. | OŠ Idrija | marija.majnik@guest.arnes.si
12. november–16. november | Spoznavajmo tuje kulture in nadzore
Tekom tedna bo za učence 7., 8. in 9. razredov, med uro geografije, potekal ogled
filma »Spoznajmo Indijo«, ki mu bo sledil še intervju z učiteljico Narrayani Premal. | OŠ Elvire Vatovec Prade | o-prade.kp@quest.arnes.si
13. november–14. november | Skupaj smo močnejši
Dogodki zadnjih dveh let v številnih muslimanskih državah evro-mediteranske
regije nakazujejo željo njenih prebivalcev po vstopu v novo obdobje, ki je osnovano na političnih reformah in demokraciji. »Arabska pomlad« pomeni tudi ponovno redefiniranje položaja in vloge ranljivih družbenih skupin kot so mladi in
ženske. Kakšne spremembe v položaju in vlogi žensk so se zgodile? Kakšne so implikacije teh sprememb za celotno evro-mediteransko regijo? Na nekatera izmed
teh vprašanj in številna druga bomo poskušali odgovoriti na forumu z naslovom
»Skupaj smo močnejši«. | Sloga, Povod | Hotel Central, Miklošičeva 9, Ljubljana |
več na http://www.med-dev.org/
13. november–22. november | S kreativnostjo do medkulturnega dialoga
V okviru projekta bodo, med 16. in 20. uro, potekale debate o medkulturnosti,
stereotipih, diskriminaciji ipd., poleg tega pa bodo organizirane tudi ustvarjalne
delavnice (gledališke predstave), na katerih bodo mladostniki izbrane tematike
in težave, s katerimi se soočajo sami, na kreativen način, predstavili svojim vrstnikom in širši javnosti. | Matafir | AKC Metelkovo mesto – Klub SOT 24,5| info@
matafir.org

Osnovna naloga Sloge je spreminjanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja, s ciljem zagovarjanja javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja človekovih
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 političnimi
odločevalci in predstavniki slovenskih medijev.
Osnovna vsebinska področja delovanja platforme so 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.

In ne pozabite:
kadar kupujete, kupujte ekološko,
pravično in navdihujoče!
Spoznajte Krilca – darila s čarobno močjo
Krilca praznujejo 5. rojstni dan. Krilca so darila, ki imajo trojno moč. Obdarijo vam pomembno osebo, osrečijo pomoči potrebno bitje in zmanjšajo nepotrebno onesnaževanje okolja. Krilca so tu zato, da vam pomagajo spreminjati svet na bolje. Kje nas najdete: Klub Daktari, Krekov trg 7, Ljubljana,
ob 18h . Več informacij: www.krilca.si, krilca@krilca.si
Spoznajte 3MUHE
Gre za prvo pravično trgovino v Sloveniji. Prodaja izključno izdelke proizvedene, pridelane oziroma narejene v sistemu pravične trgovine. Kupcem s pestro izbiro blaga ponuja konkretno možnost za uveljavljanje bolj
humanih in trajnostno bolj smiselnih načinov posredovanja 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

»PREMAKNIMO SVET«
10.–18. november 2012

Med 10. in 18. novembrom 2012 bo v Sloveniji že šesto
leto potekal Teden globalnega učenja, ki ga koordinira
Sloga, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno 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.

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

Globalno učenje … kaj pa je to?
Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja 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 človeštva. Živimo namreč 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.

Teden globalnega učenja v Sloveniji
Teden globalnega učenja je od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga
pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope.
Namen dogodka je slovenski javnosti predstaviti pomen globalnega
učenja 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 reševanje globalnih problemov.
več o Tednu globalnega učenja v Sloveniji:
www.tuditi.si, e: dunja.segrt@sloga-platform.org, t: 040 204 464

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Petek, 9. november 2012
16.00–21.00 | Letni dogodek mreže GLEN
Dogodek je namenjen vsem udeležencem aktivnosti mreže GLEN v zadnjih
osmih letih. Tudi letos bo združil približno 70 udeležencev iz cele Evrope, predvsem mladih, ki so tri mesece sodelovali v različnih programih. Osrednja tema
dogodka je sodelovanje s partnerji iz globalnega Juga. Dogodek bo ponudil
prostor za razpravo, prenos znanja, mreženje in snovanje novih projektov na
področju globalnega učenja. | Zavod Voluntariat | Mladinski hotel Brežice, Bubčeva 10a, Brežice | globalno@zavod-voluntariat.si

Ponedeljek, 12. november 2012
Tekom dneva | Misliti prihodnost
V okviru rednega pouka bo za dijake 1. in 2. letnikov organizirana predstavitev
knjižnično-informacijskih baz. Namen aktivnosti je informiranje in spodbujanje branja, pismenosti v svetu ter kritičnega in refleksivnega branja. | Gimnazija Ptuj | darja.rokavec@quest.arnes.si
Tekom dneva | Hrana – izobilje in lakota
V okviru pouka Evropske študije bo za dijake 3. letnikov organizirana debata na
temo »Hrana – izobilje in lakota«, s katero želijo dijake ozavestiti glede omenjene tematike. | Gimnazija Ptuj | darja.rokavec@quest.arnes.si
Tekom dneva | Soočenje z globalnimi izzivi
Za dijake Gimnazije Ptuj bo organizirana interaktivna razstava »Soočenje z
globalnimi izzivi«, s katero želijo dijake ozavestiti glede etičnega potrošništva,
otroškega dela in pomena znanja. Razstavi bo sledil še kviz »Hitre superge« |
Gimnazija Ptuj | darja.rokavec@quest.arnes.si

Torek, 13. november 2012
Tekom dneva | Potrošnja in javni potniški promet
V sklopu dogodka bodo organizirane 4 delavnice za učence, učitelje, starše oz.
ostale zainteresirane, in sicer na temo potrošnje in javnega potniškega prometa. | Focus | Srednja šola Zagorje | ziva@focus.si
9.00–11.00 | Ne zavrzi starega koledarja
Dogodek je namenjen ozaveščanju ljudi o varovanju okolja z majhnimi koraki,
hkrati pa tudi širjenju miselnosti, da revščina pomeni izziv in ne stigmatizacije
nečesa slabega, dokončnega. Organizatorji bodo izvedli ustvarjalno delavnico,
na kateri bodo udeleženci iz starih koledarjev in s pomočjo tehnike origami
izdelovali darilne škatlice in vrečke. | Center starejših Hiša generacij Laško | Savinjsko nabrežje 6, Laško | center.starejših@siol.net
11.30–13.00 | Kako se prijavljati na delovno mesto v drugi državi EGP?
Potekalo bo predavanje, na katerem bo predstavnica EURES-a, ga. Andreja Strmole, študentom višje šole predstavila, na kakšen način se lotiti iskanja zaposlitve v državah članicah evropskega gospodarskega prostora (EGP).| Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola | Višja strokovna šola, predavalnica 1
| sonja.kukman@gmail.com
12.10–12.55 | Predstavitev moralnega kodeksa
Za učence 9. razredov bo potekala predstavitev moralnega kodeksa, ki v 21-tih
točkah predstavlja osnovne človeške vrednote, kot so spoštovanje, zaupanje,
skrb za zdravje in okolje, poštenost, resnica, pomoč drugim itd. Moralni kodeks
spodbuja pozitivno in konstruktivno ravnanje ter preprečuje destruktivno in

škodljivo ravnanje. Predstavitev bo izvedla gospa Mom Vera v okviru Zavoda
MEA-VITA. | OŠ Miklavž na Dravskem polju | zdenka.roskaric@guset.arnes.si, vesna.jelen-godunc@guste.arnes.si
13.00–13.45 | Predstavitev moralnega kodeksa
OŠ Miklavž na Dravskem polju | zdenka.roskaric@guset.arnes.si, vesna.jelen-godunc@guste.arnes.si | Za opis dogodka glej opis zgoraj
13.15–14.00 | Lokalno podjetje na globalnih trgih
Za študente višje šole bo potekalo predavanje, na katerem bo ga. Tina Kulovec,
ki je zaposlena v oddelku trženja podjetja Kolpa d.d., na primeru njihovega podjetja predstavila, kako in na kakšen način si lahko slovenska podjetja utirajo
pot na globalni trg. | Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola | Višja
strokovna šola, predavalnica 1 | sonja.kukman@gmail.com
14.00–16.00 | Kritični pogled na otroško in mladinsko literaturo
Na delavnici bo predstavljen pogled na današnje videnje sveta in konkretni
primeri, kako so predstavljeni drugi deli in druge kulture sveta. Obravnavane
bodo tehnike kritičnega mišljenja in evropocentrizma ter kritičen pregled otroške literature in drugih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri medkulturnem izobraževanju otrok. |Društvo za Združene narode za Slovenijo | Cankarjeva 1/II,
Ljubljana | info@zavodglobal.org
19.00 | Blood in the mobile
Odvil se bo ogled filma »Blood in the mobile«, ki govori o ozadju in temnih plasteh sodobne mobilne tehnologije. Film se osredotoči na povezavo med našimi
telefoni in državljansko vojno v Demokratični republiki Kongo. Filmu bo sledila
razprava. | Humanitas | Filozofska fakulteta | barbara@humanitas.si

Sreda, 14. november 2012
8.00–12.00 | Delavnica »Virtualna voda«
Dijaki 2. letnikov smeri zdravstvena nega bodo v sodelovanju z Renejem Sušo,
Humanitas, izvedli 2. delavnici na temo »Virtualna voda«, na kateri bodo obravnavali problematiko primanjkovanja pitne vode v določenih delih sveta | Humanitas | Srednja zdravstvena šola Celje | cvetkapangerl@gmail.com
16.30–20.30 | Predavanje gostujoče predavateljice dr. Toyoko Sato
Ker blagovne znamke vključujejo večplastne podobe in vrednote, tako na semiotični in politični kot tudi na etični ravni, bodo v okviru predavanja predstavljene različne teorije, ki se osredotočajo na trženje blagovnih znamk, s poudarkom na stereotipih in medkulturnem komuniciranju v trženju. Za boljše
razumevanje izvajanja strategije trženja blagovnih znamk bodo prikazani tudi
številni praktični primeri. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. | Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije| Mariborska cesta 7, Celje |
marko.smrkolj@mfdps.si

11.40–12.30 | Ali je ekonomija v kmetijstvu upravičena?
Potekal bo ogled filma »Ali je ekonomija v kmetijstvu upravičena«, nato pa bo
sledila še diskusija, v okviru katere bosta predavateljici na EŠNM, VSŠ, Lilijana
Vovk in Sonja Kukman, skupaj s študenti 1. letnikov razpravljali o problematiki
sektorja prehrane v Sloveniji in o posledicah ukrepov v prehrambni industriji
na trajnostni razvoj v Sloveniji in po svetu | | Ekonomska šola Novo mesto, Višja
strokovna šola | Višja strokovna šola, predavalnica 1 | sonja.kukman@gmail.com
12.50–15.30 | Darfur – Vojna za vodo
Učenci OŠ Škofja Loka – Mesto ter predstavniki okoliških šol in Društva upokojencev Škofja Loka si bodo ogledali film »Darfur – Vojna za vodo«. Sledila bo
razprava o temah, omenjenih v filmu (boj za vodo, neenakomerna porazdelitev
dobrin, kaj in kako lahko »navaden« človek spremeni v sodobnem svetu itd.) |
OŠ Škofja Loka – Mesto | anica.stele@gmail.com

Petek, 16. november 2012
Tekom dneva | Delavnica »Virtualna voda«
Dijaki srednje šole Zagorje bodo v sodelovanju z Renejem Sušo, Humanitas, izvedli delavnico na temo »Virtualna voda« in človekovih pravic, na kateri bodo
obravnavali problematiko primanjkovanja pitne vode v določenih delih sveta |
Humanitas | Srednja šola Zagorje | rene@humanitas.si
9.00 | Nove paradigme razvojnega sodelovanja v praksi: refleksija izkušenj
Na oddelku za Etnologijo in kulturno antropologijo bo potekal posvet, na katerem bodo predstavniki iz NVO predstavili projekte razvojnega sodelovanja
in globalnega učenja v Afriki. Pogovarjali se bodo o globalnem učenju, pravični
trgovini, razvojnem partnerstvu itd. ter na podlagi izkušenj razpravljali o pozitivnih učinkih, pa tudi o problematičnih plateh realizacije v praksi in o novih
kontekstih razvojnega sodelovanja ter globalnega učenja. | Filozofska fakulteta | Zavetiška 5, Ljubljana | sarah_lunacek@yahoo.com
9.30–11.30 | Podajmo si roke
Za dijake 2. letnikov gimnazije bosta organizirani delavnici »Podajmo si roke«, ki
ju bodo izvedle prostovoljke Društva za Združene narode za Slovenijo. Delavnici
bosta z debato, pripravo skečev in kratke predstavitve skušali opozoriti dijake
na problem revščine, predstaviti temeljne koncepte revščine, milenijske razvojne cilje ter povečati njihovo zavedanje glede problematike. | Društvo za Združene narode za Sloveniji | Gimnazija Ledina | adriana.aralica@unaslovenia.org
13.00–14.00 | Živi preprosto in solidarno – Tek podnebne solidarnosti
Učenci podaljšanega bivanja ter vsi ostali zainteresirani učenci, otroci vrtca ter
učitelji in vzgojiteljice bodo v okviru podaljšanega bivanja deležni ogleda filmov »Živi preprosto in solidarno« in »Prihodnost je v naših rokah«, fotoprojekcije slik podnebnih sprememb v revnejših državah, bralnih uric, igric ter likovnih in ustvarjalnih delavnic. | OŠ Ivanjkovci | terezija.lukman@guset.arnes.si

Četrtek, 15. november 2012
Nedelja, 18. november 2012
8.00–14.00 | Delavnica »Virtualna voda«
Dijaki 2. letnikov smeri zdravstvena nega bodo v sodelovanju z Renejem Sušo,
Humanitas, izvedli 3 delavnice na temo »Virtualna voda«, na katerih bodo
obravnavali problematiko primanjkovanja pitne vode v določenih delih sveta |
Humanitas | Srednja zdravstvena šola Celje | cvetkapangerl@gmail.com
9.00–11.00 | Ustvarjalna delavnica
Organizatorji bodo izvedli ustvarjalno delavnico, na kateri bodo udeleženci iz
steklene in kovinske embalaže (konzerve, kozarci za vlaganj itd.) in s pomočjo
servietne tehnike izdelovali vaze, lončke za svinčnike, embalažo za živila.| Center starejših Hiša generacij Laško | Savinjsko nabrežje 6, Laško | center.starejših@siol.net

15.00 | Rekreativni tek okrog jezera Vogršček
Potekal bo rekreativni tek okrog jezera Vogršček (11 km). Dogodek je namenjen članom društva in drugi zainteresirani javnosti ter pomeni kamenček v
mozaiku prizadevanj za globalno odgovornost in trajnostni razvoj. | Društvo za
učenje sonaravnega bivanja | jezero Vogršček | sonaravno.bivanje@gmail.com
Priložnost ali nevarnost migracij
Odvil se bo ogled filma na temo migracij. Sledila bo še diskusija glede omenjene problematike. | Srednja šola za oblikovanje Maribor | renato_flis@yahoo.
com (več informacij o samem dogodku bo objavljenih na www.tuditi.si)

