ZAPISNIK SESTANKA DELOVNEGA PODROČJA
GLOBALNEGA UČENJA PLATFORME SLOGA
z dne 3.12.2018
(pričetek ob 10. uri)
Prisotni: Tina Trdin (Humanitas), Andreja Šmrgut Okrajšek (Humanitas), Patricija Virtič
(SLOGA), Maruša Babnik (SLOGA), Živa Kavka Gobbo (Focus), Max Zimani (Zavod Global /
Skuhna),
Agenda:
10:00 uvodni pozdrav
10:10 sestanek HUB 4 CONCORD
nacionalna konferenca za globalno učenje
Regionalni seminar za Jugovzhodno Evropo in Mediteran
motivacijski dan za izobraževalce za globalno učenje
Teden globalnega učenja
DEAR projekti - aktivnosti na nacionalni ravni
TLG projekt - aktivnosti na nacionalni ravni
prihajajoče priložnosti za financiranje
11:15 predstavitev osnutka zagovorniške strategije za področje GU
12:00 Zaključek

1. sestanek HUB 4 CONCORD - Tina
○ Predstavitev situacij po državah (glede na povedano, je v Sloveniji politična situacija
kar znosna, področje GU je prepoznavno in še pridobiva na prepoznavnosti. Akterji
v Sloveniji se počasi združujejo. Finska ima v drugi polovici 2019 predsedovanje ter
napovedujejo poudarek na globalnem učenju. V več državah EU je situacija
zaskrbljujoča: na Češkem, v Avstriji, na Poljskem, v Nemčiji,…)
Dobršen del sestanka je potekalo načrtovanje za leto 2019, delo Hub 4 delovne
skupine se bo osredotočalo na naslednja področja:
○ Promocija raziskave o financiranju GCE, ponatis; primerno za zagovorniške
aktivnosti
○ Kampanje - osredotočenost na Evropske parlamentarne volitve, platforme
bodo tekom leta prejela nadaljnja navodila za diseminacijo pripravljenih
materialov
○ Paradigm shift - pregled materialov iz časa DEEEP projektov, naslednje
srečanje namenjeno predstavitvi, pregledu dela
○ Sodelovanje in vključitev GCE v nov MFF
○ Raziskava o uporabi Kodeksa o uporabi fotografij in sporočil na EU ravni
Ostalo:
● Naslednji DEAR poziv bo v naslednjem MFF
● Neformalno se je sestanka za eno uro udeležil vodja sektorja DG Devco - Unit B1
(nič konkretnega).

●
●
●

Sodelovanje HUB 4 na konferencah NS-centra
Predstavitev raziskave QCEA (izobraževanje o miru) http://www.qcea.org/wpcontent/uploads/2018/03/Building-Peace-Together.pdf
Predstavitev PISA testov - globalne kompetence

DOPOLNITEV: Uradni zapisnik sestanka
2. Regionalni seminar za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje
V Ljubljani je 6. 11. 2018 potekal Regijski seminar za globalno učenje za Jugovzhodno
Evropo in Sredozemlje, ki sta ga organizirala Center Sever Jug Sveta Evrope in platforma
SLOGA v sodelovanju s partnerji iz Bolgarije, Cipra, Malte in Romunije. Srečanje je potekalo
z namenom pregleda področja globalnega učenja v posamezni državi, in sicer z vidika
politik, razvoja učnih načrtov, podpore pedagoškim strokovnjakom ter zagovorništva.
Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in neenakosti v svetu, je
izpostavila generalna direktorica Sabina R. Stadler v uvodnem nagovoru Regionalnega
seminarja za globalno učenje za JV Evropo in Sredozemlje.
Skoraj 30 domačih in tujih strokovnjakov in izobraževalcev je pregledalo opravljeno delo na
področju globalnega učenja v preteklem letu in oblikovalo priporočila za izvrševanje
priporočil, sprejetih na vseevropski konferenci za globalno učenje, ki je leta 2015 potekala v
Zagrebu.
SLOGA bo kot implementacijska partnerica pripravila izčrpno poročilo o dogodku, ki bo
izdano do konca 2018.
DOPOLNITEV: Poročilo o dogodku je objavljeno tukaj.
3. nacionalna konferenca za globalno učenje - Tina
Zaključena 4. nacionalna konferenca GU, več kot 100 udeležencev. Konferenca je bila
uspešna, več na spletni strani Humanitasa.
Prejet feedback o možnih izboljšavah:
- ukiniti vzporedne delavnice, saj želijo udeleženci več možnosti udeležbe
- predelati Svetovno kavarno - naj temelji na temi in ne na strategiji, s tem se jo lahko
tudi skrajša; akcijski del na koncu
- tržnico odpreti že med kosilom in ne šele ob zaključku programa
- možnost podaljšati konferenco? petek&sobota?
- preučiti možnost točk MIZŠ za udeležence
4. Motivacijski dan za izobraževalce za globalno učenje
EVROPSKE VREDNOTE IN GLOBALNO UČENJE: METODE NEFORMALNEGA
IZOBRAŽEVANJA
Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Europe Direct Koper – Capodistria in SLOGA –
Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč vabimo na
motivacijski dan za učitelje/-ice in mladinske delavce/-ke: Z učenjem mladih do odgovorne
družbe! Evropske vrednote in globalno učenje: metode neformalnega izobraževanja.

Na dogodku smo pod sloganom »Svet se spreminja. Kaj pa mi?« spoznali izzive
kompleksne globalne soodvisnosti in praktična orodja za delo z mladimi, s katerimi lahko na
enostaven način naslovimo evropske vrednote, globalno učenje ali cilje trajnostnega razvoja,
bodisi v šoli ali mladinskem centru.
PROGRAM DOGODKA: klik
DOPOLNITEV: Novica z dogodka: klik
5. Teden globalnega učenja
Med 18. in 25. novembrom 2018 je v Sloveniji že dvanajsto leto potekal Teden globalnega
učenja, v koordinaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč. Osrednja tema so bili cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je
»Svet se spreminja. Kaj pa mi?«. V različnih krajih je na to tematiko potekalo več dogodkov:
predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, pisanje apelov, razstave …
Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug
organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih
državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne
soodvisnosti in solidarnosti.
SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 - sporočilo za javnost
SLOGA - TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 - vabilo
SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 - zloženka
KOLEDAR DOGODKOV
Koordinacija dogodkov Tedna globalnega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno.
Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, koordinira pa SLOGA,
slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.
6. TLG projekt - aktivnosti na nacionalni ravni
○
○
○
○

○

○

○

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA
NACIONALNA GU KONFERENCA
MOTIVACIJSKI DAN ZA IZOBRAŽEVALCE GU
NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA
● Izidejo do konca leta. Tema je enakost spolov. Najboljše novice so narejene
na osnovi danskega izvirnika, z nacionalnimi, slovenskimi zgodbami (FER,
ADRA, KARITAS) projektov, ki jih na področju enakosti spolov financira MZZ
● Nacionalni dogodek bo predvidoma 20. 12. na svetovni dan solidarnosti
NOVIČNIK ZA IZOBRAŽEVALCE
● Novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce, št. 10
● redno izvajanje novičnika - izhaja enkrat mesečno; VEČ angažiranosti NVO
pri posredovanju novic (izkoristiti novičnik za promocijo aktivnosti)
● dva meseca še vodi Voluntariat, potem prevzema ADRA Slovenija
RAZMIŠLJANJA
● premalo izkoriščanja tega instrumenta - javite se za kratka razmišljanja,
teme so karkoli s področja našega dela
KULTURNI BAZAR

○

○

OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA
● redno teče; uporabljajte #TrajnostnoLokalnoGlobalno pri VSEH objavah, ne
samo pri tistih, vezanih na projekt, saj kampanja govori o razširjanju že
obstoječih aktivnosti
SLOGOPIS
○ Novembra 2018 je v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga
financira Ministrstvo za zunanje zadeve in izvaja konzorcij nevladnih
organizacij, izšla 29. številka Slogopisa na temo globalnega učenja. Nova
številka Slogopisa predstavlja projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., vpetost
globalnega učenja v mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, aktivnosti
CONCORD-a, Centra Sever–Jug Sveta Evrope, GENE in Informacijske službe
ZN na Dunaju, globalno učenje v UNESCO šolah ter nabor projektov in
aktivnosti organizacij na področju globalnega učenja ter ozaveščanja.
V uvodnem razmišljanju Živa Kavka Gobbo, predsednica Focusa, Društva za
sonaraven razvoj, in članica Sveta platforme SLOGA, razmišlja o povezavah
med globalnim učenjem ter aktivnim državljanstvom mladih. Prispevek
Patricije Virtič s platforme SLOGA oriše koncept globalnega učenja in
predstavi projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. Uroš Vajgl, v. d. vodje
Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za
zunanje zadeve, globalno učenje umesti v razvojno sodelovanje Republike
Slovenije. Sledi prispevek Francesce Romane Minniti z Evropskega združenja
za pomoč in razvoj (European Confederation for Relief and Development –
CONCORD) o zagovorniških aktivnostih nevladnih organizacij na področju
globalnega učenja na evropski ravni, prispevek Ditte Trindade ter Kataríne
Kováčkove pa oriše sodelovanje Evropske mreže za globalno učenje (Global
Education Network Europe – GENE) in Slovenije v okviru Programa za
krepitev in inovativnost. Slogopis ponudi tudi intervju z Miguelom Silvo o
prizadevanjih Centra Sever–Jug Sveta Evrope na področju globalnega učenja
ter o vzajemnem učenju in medkulturnosti kot temeljih vseh aktivnosti Centra
Sever–Jug Sveta Evrope. Laure Kosanke predstavi izobraževalne programe
Informacijske službe ZN na Dunaju, prispevek Ljubice Kosmač, namestnice
nacionalnega koordinatorja mreže ASPnet, pa aktivnosti slovenske mreže
UNESCO pridruženih šol. Sledi prispevek Timoteja Viteza s Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o projektu s
področja učenja za trajnostni razvoj Semena sprememb. Tina Trdin z Društva
Humanitas ponudi razmislek o razsežnostih globalnega učenja. Giorgio Bailo,
GVC – Gruppo di volontariato civile, in Adriana Aralica s platforme SLOGA
predstavita evropski projekt MigratED. Slogopis ponudi nabor projektov in
aktivnosti organizacij na področju globalnega učenja ter ozaveščanja, in sicer
Amnesty International Slovenije, Focusa, Društva za sonaraven razvoj,
Društva stezosledcev, Inštituta za afriške študije, Mirovnega inštituta,
Rdečega križa Slovenije, Slovenske karitas, Umanotere, Slovenske fundacije
za trajnostni razvoj, Slovenske fundacije za UNICEF, Foruma za enakopraven
razvoj ter Zavoda GLOBAL, Zavoda KROG, Zavoda Tri, Zavoda Voluntariat,
Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in

umetnosti, Zveze prijateljev mladine Slovenije ter platforme SLOGA.
Za vaše odzive smo vam z veseljem na voljo po e-pošti novice@slogaplatform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali
telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod
Slogopisa.
7. prihajajoče priložnosti za financiranje
○ BRIDGE 47: je pripravljen, objavljen bo konec leta ali v začetku 2019;
predvidoma se bodo pokrivali inovativni pristopi k/v globalnemu učenju; 5000
€, en projekt iz Slovenije, obdobje izvajanja: 4 mesece; organizacija mora biti
registrirana pred 1. 1. 2016
○ TRAJNOSTNA EVROPA ZA VSE: razpis bo v prvi polovici 2019, podobno kot
prejšnje leto; letošnja tema so SDG 2 (prehranska varnost, kmetovanje)
DOPOLNITEV: Razpis Trajnostna Evropa za vse (rok: 15.2.2019)
8. DEAR projekti - aktivnosti na nacionalni ravni
Poziv članicam, da obveščajo platformo SLOGA o njihovih aktivnostih in dogodkih za objavo
na spletni strani in v novičnikih.
9. Predstavitev osnutka Zagovorniške strategije Delovnega področja GU platforme
SLOGA
V sklopu projekta “Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva”, ki ga
sofinancira Ministrstvo za javno upravo, je nastal osnutek zagovorniške strategije. Vabljeni h
komentiranju preko te povezave.

NASLEDNJE SREČANJE DELOVNEGA PODROČJA ZA GLOBALNO UČENJE
Sreda, 24. april 2019, ob 10. uri v Predavalnici platforme SLOGA, Metelkova 6, Ljubljana

