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*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, Humanitarno društvo ADRA 
Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode 
za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč. 

TEMATSKI MESEC  

 
V mesecu septembru si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 17 – 

partnerstva za doseganje ciljev. 

 
 
 
 

 

NOVICE  

 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

 

Dan miru in izid slikanice Pomisli 

 

Svetovni dan miru najlepše obeležiš tako, da sam širiš mir. 

Mi smo ga s pesmijo in knjigo ... Prav na svetovni dan miru 

je namreč (tudi) na slovenski knjižni trg prišla slikanica 

Pomisli, ki jo je izdala Založba Narava. Gre za prepesnjeno 

legendarno pesem o miru Imagine, ki jo je v slovenske 

verze prenesel Milan Dekleva. Slikanica vsebuje tudi igrive 

ilustracije Jeana Julliena, ki je ustvaril glavnega junaka – 

goloba, ki širi sporočilo miru. Izdajo knjige so pospremili 

tudi Rock mulčki z OŠ Nove Jarše, ki so pesem premierno zapeli v slovenščini.  

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/17-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje/
http://amnesty.us8.list-manage1.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=049bb9e980&e=caf5331eed
http://amnesty.us8.list-manage1.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=049bb9e980&e=caf5331eed
http://amnesty.us8.list-manage1.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=24c7a32611&e=caf5331eed
http://amnesty.us8.list-manage1.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=b6af3c9b3b&e=caf5331eed
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Kliknite za več utrinkov z dogodka 

 

Ker je sporočilo slikanice tako pomembno in, žal, vedno 

aktualno, smo slikanico vključili tudi v Šolo človekovih 

pravic. Pripravili smo posebna pedagoška gradiva, 

namenjena delu z otroki med 4. do 11. letom. Kot 

aktivnost po branju (ne glede na starost :)) pa 

priporočamo barvanje ptic in pisanje sporočil miru,  s 

katerimi lahko okrasite razred, sobo, šolsko avlo .... 

 

Slikanica, ki je na dan miru izšla v 15 jezikih, je za nas pomembna tudi zato, ker je Yoko Ono Lennon 

Amnesty International podarila pravice za to knjigo. Dobiček bo tako pomemben prispevek k našemu 

neodvisnemu delu za človekove pravice. Kupite jo lahko v vseh bolje založenih knjigarnah ali na 

spletni strani Založbe Narava. 

 

Boste (spet) pisali za pravice? 

 

V Amnesty se že pripravljamo na naš največji globalni 

dogodek - Pišem za pravice. Novembra in decembra bomo 

po celem svetu spet pisali pisma, peticije, risali, tvitali, 

objavljali na Facebooku za ljudi, ki so jim kršene pravice. 

 

Na spletni strani smo že objavili kratke opise primerov, za 

katere bomo pisali letos, pripravili pa smo tudi zbir dobrih 

praks iz minulih let - tako morda dobite idejo, kako Pišem 

za pravice na vaši šoli ali oganizaciji še bolj obogatiti. 

 

Med drugim bomo letos pisali za v Turčiji zaprte zagovornike človekovih pravic, za Mahadina, ki mu 

zaradi objave na Facebooku grozi dosmrtni zapor, in za Shackelio, ki se bori za pravico za svojega 

brata, ki so ga ubili policisti. 

 

Ne veste, kaj Pišem za pravice sploh je? :) Brez skrbi, letos je na voljo kratek (15-minuten) e-tečaj za 

pedagoge o Pišem za pravice, za vse dodatne informacije pa smo vam z veseljem na voljo na 

maraton@amnesty.si 

Učni načrti o ciljih trajnostnega razvoja 

V Amnesty International smo v sodelovanju z 

World’s Largest Lesson pripravili učne načrte in 

gradiva za učenje o ciljih trajnostnega razvoja.  Na 

voljo so v angleščini, francoščini in španščini , kmalu 

pa bodo na voljo tudi  arabščini.  

Po zaključku lahko sebe oz. vašo šolo označite na 

globalnem zemljevidu: 

worldslargestlesson.globalgoals.org/map/. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://amnesty.us8.list-manage.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=46d09cec44&e=caf5331eed
http://amnesty.us8.list-manage.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=132157a5e3&e=caf5331eed
http://amnesty.us8.list-manage.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=f290a81957&e=caf5331eed
http://amnesty.us8.list-manage1.com/track/click?u=5fa43fe645d938f7f8c2c6f3a&id=78954d62b7&e=caf5331eed
http://sola.amnesty.si/pisem
http://sola.amnesty.si/pisem-za-pravice-2017
http://sola.amnesty.si/media/uploads/files/Pisem%20za%20pravice%20-%20zbir%20dobrih%20praks.pdf
http://sola.amnesty.si/media/uploads/files/Pisem%20za%20pravice%20-%20zbir%20dobrih%20praks.pdf
https://academy.amnesty.org/lms/index.php?r=course/details&id=41
https://academy.amnesty.org/lms/index.php?r=course/details&id=41
mailto:maraton@amnesty.si
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/Amnesty-WLL-lesson-plan-English.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/Amnesty-WLL-french.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/Amnesty-WLL-spanish-final.pdf
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar/global-goals/peace-and-justice/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/
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Društvo ZN za Slovenijo 

Ponudba delavnic s področja globalnega učenja za šolsko leto 2017/2018 
 
Z novim šolskim letom smo na Društvu za ZN za Slovenijo pripravili nabor 
delavnic s področja globalnega učenja, ki so namenjene tako 
osnovnošolcem kot srednješolcem. Nabor tem sega na številna razvojna 
področja, vse od človekovih pravic, medkulturnega dialoga, vzdrževanja 
miru in varnosti, do ciljev trajnostnega razvoja, enakopravnosti spolov in 
okoljskih tematik.   
 
Kontaktni naslov za izvedbo delavnic: info@unaslovenia.org 

 

Pred vrati izida dveh publikacij o ciljih trajnostnega razvoja 

V oktobru načrtujemo izid dveh publikacij o 

ciljih trajnostnega razvoja. Prva bo vsebinsko 

bogato opisala vsakega od 17 ciljev, h katerim 

so se pred dvema letoma zavezale države 

članice OZN. Poleg nalog, ki so si jih zadale 

države, knjižica vsebuje pregled in kratek opis 

projektov nevladnih organizacij, ki v svojem 

poslanstvu in z delovanjem zasledujejo enega 

ali več ciljev trajnostnega razvoja. Nazadnje se 

knjižica obrača k bralcu z nagovorom, kje lahko 

začne vsak posameznik spreminjati nekatere ustaljene netrajnostne vzorce in navade ter s tem 

poskrbeti za boljši jutri. Uvodne besede h knjižici je prispevala mednarodno priznana klimatologinja 

dr. Lučka Kajfež Bogataj.  

Z vsebino ciljev trajnostnega razvoja se obračamo tudi k najmlajšim, ki jim cilje ponujamo v 

poenostavljeni obliki. Vsak cilj spremljajo kratke zgodbice vrstnikov od blizu in daleč, ki jih zaokrožajo 

otroške ilustracije. Ker so cilji trajnostnega razvoja zastavljeni kot vseobsegajoči in obljubljajo, da 

nikogar ne bodo pustili zadaj, se v knjižici obračamo tudi k aktivnosti otrok. 

Omenjeni publikaciji sta nastali v okviru projekta "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo", ki ga 

sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Več informacij o obeh publikacijah kmalu na spletnih straneh društva. 

 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

Delavnice globalnega učenja navdušile učence 

Sodelavci Kulturno izobraževalnega društva PiNA, konzorcijskega partnerja projekta Konzorcij 
NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, smo 5., 8. in 18. septembra 2017 izvedli delavnice 
globalnega učenja za učence 7. in 8. razredov Osnovne šole Antona Ukmarja Koper. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
mailto:info@unaslovenia.org
http://www.unaslovenia.org/
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Na delavnicah smo z učenci izvedli igro En svet, ki je 
učence navdušila, in ob tem vsakič opravili razpravo z 
zaključki na temo igre oziroma globalnih tematik, ki smo 
jih skozi igro obdelali. 

Nekaj utrinkov z delavnic: klik 

Skozi projekt smo s projektnimi partnerji oblikovali tudi 
novičnike s področja globalnega učenja za učitelje: klik 

Več o projektu: klik 

PiNA s partnerji uspešno izvedla usposabljanje za učitelje 

V sklopu projekta D'BASKET, ki ga PiNA izvaja skupaj z drugimi partnerji iz Italije, Hrvaške in 
Slovenije, smo uspešno izvedli 5-dnevno usposabljanje v Pulju. Trening je bil primarno namenjen 
učiteljem osnovnih šol, ki so lahko poglobili svoje znanje o metodah, pristopih in načinih vpeljave 
neformalnega izobraževanja v šole kot del kurikula.  

 Že pred izvedbo delavnice smo partnerji projekta pripravili 
priročnik, v Pulju pa smo teoretično znanje prenesli še v 
prakso. 12 učiteljev iz 3 držav je razvijalo in iskalo možnosti 
testiranja in uporabe novih metodologij in orodij v obstoječih 
šolskih učnih načrtih na področjih podjetnosti, večkulturnosti 
ter medijske pismenosti učencev osnovnih šol. 

Trening je potekal v Pulju na OŠ Veli Vrh Pula med 11. in 15. 
septembrom, ob koncu treninga pa je nastal tudi video. 

Več o projektu: klik 

Spletni seminarji na temo socialnega podjetništva 

PiNA je v sklopu projekta Evropski HUB model za družbeno odgovorne mlade podjetnice/-ke, v 
sodelovanju s partnerji izvedla 8 spletnih seminarjev, ki so zdaj tudi javno dostopni na YouTube 
kanalu. 

       V času gospodarske krize smo želeli opozoriti na priložnosti, ki jih ponuja 
sektor socialnega podjetništva in na tak način prispevati k boju proti 

brezposelnosti mladih. PiNA je skupaj s partnerji iz Združenega 
kraljestva, Grčije in Bolgarije pripravila nacionalne (v jeziku države, od 
koder prihaja partner) in mednarodne seminarje (v angleščini), ki z 
različnih GLEDIŠČ obravnavajo temo socialnega podjetništva. Skupno 
osem seminarjev je v prvi vrsti namenjenih mladinskim delavcem in 

vodjem mladinskih organizacij, uporabne informacije pa najde tudi vsak 
posameznik, ki ga socialno podjetništvo zanima. Teme, ki jih spletni 

seminarji obravnavajo so: 

- Ustanovitev podjetja in pridobivanje sredstev za zagon (slovensko); 
- Učinkovito in cenovno ugodno testiranje podjetniške ideje (angleško); 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.zrss.si/gradiva/razlicni-pristopi-druzboslovja/39-en-svet.pdf
http://www.antonukmar.si/J3/index.php/novice1/696-osmosolci-spoznavali-globalno-ucenje-ki-nam-omogoca-razumevanje-svetovnih-problemov.html
http://tuditi.si/
http://www.sloga-platform.org/konzorcij-nvo-z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev/
https://youtu.be/ZV4zIInzW3U
http://www.pina.si/all-project-list/dbasket/
https://www.youtube.com/watch?v=gzcfsNkRaJM
https://www.youtube.com/watch?v=2lIcvV5805A&t=22s
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- Socialno podjetništvo kot priložnost za mlade (grško in angleško); 
- Vzpostavljanje podpornega podjetniškega okolja (bolgarsko); 
- Spletni marketing podpornega podjetniškega okolja (angleško); 
- Ustvarjanje podpornega okolja za mlade podjetnice/-ke v Združenem kraljestvu (angleško); 
- Mednarodno ustvarjanje podpornega okolja za mlade podjetnice/-ke (angleško). 

Več o projektu: klik 

Zaključni dogodek projekta INTER-KUL-TUR-ISTRA 

Na PiNI zaključujemo projekt INTER-KUL-TUR-ISTRA, v sklopu katerega smo na zaključnem dogodku 
predstavili publikacijo “Večkulturni pomniki slovenske Istre” ter vas v virtualni resničnosti popeljali 
po nekaterih točkah medkulturnega stika slovenske Obale. 

Na PiNI smo vse od junija 2016 izvajali projekt INTER-KUL-TUR-
ISTRA, projekt za aktivno vključevanje manjšinskih in 
priseljenskih skupnosti ter ovrednotenje multietnične kulturne 
dediščine, ki ga podpirata Ministrstvo za kulturo in Evropski 
socialni sklad. 

Na zaključnem dogodku, ki je potekal v sredo, 30. 8. 2017 v 
Pretorski palači v Kopru, smo prvič ̌ predstavili publikacijo 
»Večkulturni pomniki slovenske Istre«, v kateri so zbrane in 
opisane točke medkulturnega stika v Ankaranu, Kopru, Izoli, 
Piranu in Portorožu. V luči ovrednotenja multietnične kulturne 
dediščine smo pripravili tudi 360° video, ki vas je v virtualni 
resničnosti popeljal po nekaterih izbranih točkah. 

Na predstavitvi so bili poleg sodelavcev projekta in soavtorjev publikacije prisotni tudi predstavniki 
sodelujočih organizacij: Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska Unija, Kulturno 
društvo Albancev slovenske Istre Iliria, Kulturno umetniško in športno društvo BEHAR, Hrvatsko 
kulturno – umetniško, prosvetno in športno društvo Istra Piran in Makedonsko kulturno društvo 
“Kočo Racin” Obala. 

Več o projektu: klik 

Zaključujemo projekt Mreža participativnih demokratičnih šol 

Na PiNI zaključujemo projekt Mreža participativnih 
demokratičnih šol, ki je v času trajanja spodbujal participacijo 
in aktivno državljanstvo dijakov ter drugih šolskih akterjev. 
Glavni cilj projekta je bila vzpostavitev Mreže participativnih 
demokratičnih šol in razširitev Referenčne lestvice 
participativnih demokratičnih šol. 

PiNA in ostali projektni partnerji s Portugalske, Poljske in 
Slovenije smo v sklopu projekta pregledali področje 
participacije v šolah v vseh partnerskih državah ter identificirali 
modele participativnega državljanstva v šolah. Izvedli smo tudi 
dogodke za zainteresirano javnost (posvet, predstavitev 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
https://www.youtube.com/watch?v=D56VPXfS89w&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=xNZ2zL-Wzkw&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=nClY0_QUirs&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=6w3-GgDSsWI&t=999s
https://www.youtube.com/watch?v=BrvrtMLikV4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=NsQe33DLbFk
http://www.pina.si/all-project-list/evropskii-hub-model-za-druzbeno-odgovorne-mlade-podjetnice-ke/
http://www.pina.si/all-project-list/inter-kul-tur-istra/
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referenčne lestvice participacije idr.) ter vzpostavili lokalni konzorcij z namenom priprave temeljev 
referenčne lestvice participacije. V nadaljnji fazi smo pripravili referenčno lestvico participacije šol, ki 
jo bodo v prihodnosti lahko uporabljale tudi druge šole v EU. Izdelali smo tudi strateški načrt za v 
projekt vključene šole, z namenom doseganja čim višje stopnje participacije med in po obdobju 
izvajanja projekta. Z razvijanjem občutka pripadnosti dijakinj in dijakov smo spodbujali njihovo 
aktivno državljanstvo ter njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev, organizirali pa smo tudi 
mednarodno konferenco o participaciji na šolah, ki je potekala aprila 2017 v Faru na Portugalskem. 

Glavni rezultat projekta je Referenčna lestvica participativnih demokratičnih šol. Slednja je v obliki 
knjižice na voljo v angleškem, poljskem, slovenskem, italijanskem, francoskem in španskem jeziku. 
Lestvica predstavlja praktično orodje za samoevalvacijo šolskih akterjev glede participacije v učnih in 
odločevalskih procesih ter odnosih s skupnostjo. Šole v Evropski uniji jo lahko uporabljajo kot 
standardni okvir za ugotavljanje stopnje participacije šolskih akterjev, poleg tega pa tovrstna metoda 
šole spodbuja k novim korakom za izboljšanje stopnje njihove participacije. Lestvico smo pripravili za 
uporabo na srednjih šolah oziroma šolah s primerljivo stopnjo izobrazbe, kljub temu pa so možne 
prilagoditve tudi za nižje stopnje izobrazbe. Lestvica temelji na posameznih korakih; vsak nadaljnji 
korak predstavlja višjo stopnjo participacije pripadnikov šolske skupnosti in posledično večjo stopnjo 
spodbujanja aktivnega državljanstva na šoli. 

Referenčna lestvica participativnih demokratičnih šol je na voljo tukaj: klik 

Društvo HUMANITAS 

 

Humanitasova knjižnica HIŠA SVETOV 
 

V okviru Humanitasove knjižnice Hiša svetov smo v avgustu in 

septembru obeležili štiri svetovne dni na globalne teme: 9. avgusta – 

svetovni dan staroselskih skupnosti, 23. avgusta – svetovni dan 

spomina na trgovino s sužnji in njegovo odpravo, 8. septembra – 

mednarodni dan pismenosti in 21. septembra – mednarodni dan 

miru. Za posamezen dan si lahko preberete nekaj besed o obravnavani 

temi ter predloge knjig, ki si jih lahko izposodite v Hiši svetov, ki jo najdete znotraj 

Knjižnice Otona Župančiča. Tam boste ob ponedeljkih od 16h do 18h in ob sredah od 10h do 12h 

srečali tudi Humanitasove informatorje, ki vam bodo pomagali izbrati čtivo ali najti želeno knjigo ali 

film.  

 

Prihodnji mesec napovedujemo odprtje kotička za prosilce za azil, kar pomeni, da bo nekaj polic v 

Hiši svetov posebej namenjenih knjigam na različne teme v jezikih prosilcev.  

 

 

Nacionalna konferenca globalnega učenja - sprememba datuma 
 

 
Jeseni je čas za nacionalno konferenco globalnega učenja, že tretjo po 
vrsti. Naslov konference: Globalni izzivi, globalni državljani: kako 
naslavljati občutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja?  

 
Rezervirajte si datum: sreda, 22. 11. 2017. Več informacij sledi zelo kmalu. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/08/Referen%C4%8Dna-lestvica-participativnih-demokrati%C4%8Dnih-%C5%A1ol.pdf
http://www.humanitas.si/?subpageid=65
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&contid=1059
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Projekt Konzorcij NVO:  Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 
koordinira pa ga SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. 
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.  

Ponudba delavnic in usposabljanj globalnega učenja za šolsko 
leto 2017/2018 
 
Novo šolsko leto se je začelo, na Humanitasu pa smo za vas pripravili prenovljeno 
ponudbo daljših modulov delavnic, ki naslavljajo globalne izzive z več perspektiv, 
spodbujajo kritično razmišljanje in aktivno ter odgovorno udejstvovanje v družbi.  
 
Več informacij na povezavi. 

 
SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč 

 

V Maroku o medkulturni državljanski vzgoji, med udeleženci tudi SLOGA 
 
V Tangerju, v Maroku je med 2. in 8. avgustom potekalo prvo v nizu izobraževanj o medkulturni 
državljanski vzgoji kot del projekta 3.S For Intercultural Citizenship Education, ki ga financira 
Fundacija Anne Lindh, izvaja pa organizacija System&Generation. Udeležila se ga je tudi 
predstavnica platforme SLOGA. 
 

Namen usposabljanja, ki je bilo navdahnjeno s programom medkulturni 
dialog, ki ga izvaja Svet Evrope, je bil pripomoči k boljšemu soočenju z izzivi 
medkulturnega dialoga v Evro-Sredozemlju in spodbujanju medkulturnega 
dialoga med udeleženci samimi. 
Udeleženci so preko predavanj, predstavitev in praktičnih vaj spoznavali 
pojme kot so medkulturnost, raznolikost, globalno učenje in medkulturni 

dialog, preko obiskov lokalnega prebivalstva in izmenjav med udeleženci pa spoznavali navade in 
običaje, vse z namenom rušitve predsodkov, stereotipov in strahov. 
 
Na uvodnem usposabljanju so poleg Patricije Virtič, vodje področja globalnega učenja pri platformi 
SLOGA, bili prisotni še predstavniki nevladnih in vladnih struktur iz Slovenije, Turčije, Maroka ter 
Bosne in Hercegovine. 
 
Na usposabljanju je bil predstavljen tudi priročnik 
ALF, izvedene pa so bile tudi praktične delavnice. 
 
Projekt se nadaljuje z usposabljanjema v Italiji in 
Turčiji, kjer bodo prisotni tudi predstavniki iz 
Slovenije. Končni cilj projekta je ustvariti spletno 
platformo za medkulturno državljansko vzgojo, ki bi 
bila eden od temeljev za vzpostavitev mreže na 
Evro- sredozemski ravni. 
 
Predstavnica platforme je usposabljanje izkoristila 
tudi za navezovanje stikov in morebitnih novih 
projektnih sodelovanj. 
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