
Globalno učenje
Živimo v globaliziranem svetu, v katerem  
so življenja ljudi močno prepletena in dejanja 
ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življenje  
na drugem. Pomembno je, da se zavedamo  
svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost 
za svoja dejanja. Globalno učenje nam skuša 
omogočiti razumevanje svetovnih težav in nas    
                   opremlja z znanjem, veščinami ter  
                           vrednotami, ki jih kot državljani  
                                sveta potrebujemo za soočanje 
                                   z globalnimi izzivi.

Na spletni strani www.tuditi.si najdeš več  
o globalnem učenju, delavnicah, najnovejših 
raziskavah in gradivih, naročiš se lahko na 
e-novičnik ali tematski novičnik za učitelje, 
spoznaš lahko globalne cilje in nasvete, kako 
lahko tudi ti pomagaš k bolj pravičnemu svetu.

 

#GlobalnoUčenje    #GlobalniCilji



Letak je nastal v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih 
ciljev!, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa 
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč. Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Globalno učenje  je vseživljenjski proces učenja  
in delovanja, ki poudarja soodvisnost, razumevanje vzrokov ter  
posledic posameznih razvojnih problemov ter posameznikovo  
vpetost v globalno dogajanje. Želi spodbujati posameznike  
in skupnosti za delovanje na področju razreševanja ključnih  
skupnih izzivov človeštva. 

Teden globalnega učenja  je vsakoletni 
dogodek, ki ga tretji teden v novembru pod okriljem Centra 
Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem 
tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, 
namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne 
soodvisnosti in solidarnosti, opozarjanju na različnosti in 
neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni. Od leta 2006 
aktivnosti v Sloveniji koordinira platforma SLOGA.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj  
je načrt, ki so ga 25. septembra 2015 države sveta soglasno 
sprejele na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnost-
nem razvoju. Predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne 
skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, 
zagotovitev napredka in zaščite okolja za sedanje ter bodoče 
generacije. Ukrepi so zapisani v 17 ciljih trajnostnega razvoja, 
ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. 


