
 
ZAPISNIK SESTANKA DELOVNEGA PODROČJA 

 GLOBALNEGA UČENJA PLATFORME SLOGA  
26. 11. 2019 

(pričetek ob 10. uri) 
 
Prisotni: Patricija Virtič (SLOGA), Alenka Mrakovčić (SLOGA), Polona Valič (Umanotera),          
Živa Kavka Gobbo (Focus), Tina Trdin (Humanitas), Ana Kristović (ADRA Slovenija), Jana            
Lampe (Slovenska karitas), Maja Ladić (Mirovni inštitut), Marjan Huč (SLOGA), Simona           
Podobnikar (Amnesty Slovenije) 
 
Dnevni red:  
10:00 uvodni pozdrav 
10:10 Pogled nazaj: 

- Konferenca Envision 4.7  
- sestanek HUB 4 CONCORD  
- Najboljše novice iz sveta, Slovenski razvojni dnevi 2019 2. del 
- Teden globalnega učenja 2019 
- nacionalna konferenca GU  
- konferenca APCEIU (The 4th International Conference on Global Citizenship         

Education: Reconciliation, Peace, and Global Citizenship Education)  
- konferenca NECE (Confronting Inequalities! The Role of Citizenship Education) 
- konferenca AFS (Global Conference on Active Global Citizenship—and How to          

Educate for It ) 
- 19th Informal ASEM Seminar on Human Rights: "Human Rights Education &           

Training" 
- Analiza področja GU  

 
Pogled naprej:  

● Bela knjiga  
● Smernice GU  
● Kulturni bazar 2020  

 
11:00 Zagovorniška strategija za področje GU in kodes GU  

11:30  Drugo (projekti, aktivnosti …) 

12:00 Zaključek 

 
1. Konferenca Envision 4.7  

V Helsinkih na Finskem je, v soorganizaciji projekta Bridge 47, v začetku novembra 2019              
potekala konferenca Envision 4.7, ki se je osredotočila na pripravo Roadmapa za SDG 4.7.              
Konference sta se iz Slovenije udeležila 2 predstavnika platforme SLOGA, predstavnica FDV            
in predstavnica MIZŠ. Na koncu konference je bil sprejet dokument imenovan Roadmap za             



SDG 4.7, v okviru katerega so bili med konferenco prediskutirana vsa pomembna poglavja.             
Kot naslednji korak pa je bila dogovorjena analiza priporočil samega dokumenta. Na            
konferenci smo se slovenski udeleženci dogovorili, da bi bilo najbolje, da bi se na nacionalni               
ravni vzpostavilo medresorsko telo, ki bi prevzelo vlogo koordinacijskega telesa. Hkrati so            
slovenski udeleženci konference izpostavili, da naj se v Sloveniji do nadaljnjega uporablja            
termin “Globalno učenje in vzgoja za trajnostni razvoj”.  
Platforma SLOGA si bo prizadevala pridobiti sredstva za organizacijo Foruma za GU v letu              
2020 in za umestitev “Roadmapa” v strategijo platforme SLOGA. 

  

2. sestanek HUB 4 CONCORD  

4. in 5.11. je v Helsinkih potekal morda zadnji sestanek stičišča za globalno učenje HUB 4 v                 
sklopu CONCORD. CONCORD je najavil prenovo načina delovanja z namenom izpolnitve           
svoje strategije. Delo ne bo več potekalo znotraj posameznih stičišč (HUBov), prav tako bo              
globalno učenje po novem zgolj presečna tema, poleg enakosti spolov. Vseobsegajoč cilj            
CONCORDa je odpravljanje neenakosti in revščine, po novem pa bo delovanje potekalo            
znotraj treh delovnih tokov: Inequalities & Sustainable Economy, Policy Coherence for           
Sustainable Development, Financing & Funding for Sustainable Development. S to odločitvijo           
je področje globalnega učenja na slabšem, saj za delovanje na področju zagovorništva,            
izobraževanje, ozaveščanja, nima svoje delovne strukture.  

Večji del HUB4 sestanka je tako potekalo načrtovanje in priprava predlogov in argumentov,             
ki naslavljajo problematiko zgornje odločitve. Pripravili smo pismo, v katerem smo zaobjeli            
dosežke stičišča v preteklih letih in opredelili potrebo za nadaljevanje dela v podobni             
strukturi. Pismo je bilo poslano CONCORDu. 

Sestanek je potekal na Finskem zaradi predsedovanja EU. Organizacije in platforme smo            
izmenjale informacije o situaciji v posameznih državah na področju globalnega učenja in            
splošnega političnega stanja. Pregledali smo povzetek poteka kampanje pred volitvami v           
Evropski parlament in spregovorili o prihodnosti DEAR razpisov ter njihovi umestitvi v nov             
MFF (Multi-annual Financial Framework). DEAR razpis ni predviden v letu 2020. 

3. Najboljše novice iz sveta, Slovenski razvojni dnevi 2019 2. del 
Včeraj so izšle Najboljše novice iz sveta, ki so v tokratni številki osredotočene na podnebne               
spremembe. V tisk zaradi varstva okolja tokrat nismo šli, zato so na voljo v digitalni obliki in                 
pa prek 4 razstavnih panojev (pingvinov), ki jih lahko zainteresirane organizacije brezplačno            
dobijo v najem za popestritev dogodkov, ozaveščevalne akcije … Info pri Patriciji. 

Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor bosta med 25. in 29.               
novembrom 2019 v Ljubljani organizirala 10. slovenske razvojne dneve – osrednji forum za             
razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih ter nevladnih ustanov,          
mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah ter sodelovanju na področju            
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Dogodek se bo tokrat          
osredotočil na podnebne spremembe in z njimi povezane izzive: kako lahko z naslavljanjem             
podnebnih sprememb v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja prispevamo k         
sposobnosti manj razvitih držav za doseganje ciljev podnebne politike in prilagajanja           



podnebnim spremembam, s ciljem zmanjševanja neenakosti na globalni ravni. Podrobnosti          
dogodkov  
 

4. Teden globalnega učenja 2019 
Teden globalnega učenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru. Med 18. in 24.             
novembrom 2019, v razširjenem terminu pa letos tudi med 15. in 30. novembrom, bo tako v                
Sloveniji potekal že trinajsto leto. Letošnja osrednja tema so podnebne spremembe, slogan            
tedna pa je »Zbudi se! To je zadnji poziv za podnebje.« 

Prijave aktivnosti so še mogoče (preko obrazca na spletni strani tuditi.si) (tudi za dogodke, ki               
bodo potekali v decembru). Prijav je letos precej manj kot ponavadi – morda razlog tema, ki                
so jo šole že predhodno obdelale? Bomo videli, koliko bo vse skupaj dogodkov, načrtujemo              
da jih bo vseeno vsaj 50. 

5. Nacionalna konferenca globalnega učenja, 21. 11. 2019 
Na konferenci globalnega učenja, ki jo Humanitas s partnerji organizira že peto leto, smo z               
gosti_jami ter izvajalci_kami inovativnih delavnic odkrivali, kaj pomeni vključenost na          
najosnovnejši in hkrati najbolj samoumevni družbeni ravni: kako graditi družbo skupaj kot            
enakovredni_e državljani_ke ter kakšne ovire moramo ob tem preskočiti, kakšne ograje           
preplezati in kakšne prepade premostiti. V letu 2019 smo na konferenci pogledali_e skozi             
prizmo globalnega učenja na enakost spolov. Konference se je udeležilo 80 oseb. 
 

6. Konferenca APCEIU (The 4th International Conference on Global        
Citizenship Education: Reconciliation, Peace, and Global Citizenship       
Education) 

Zaradi prejema nagrade EIU/GCED best practices 2019 s strani Unesco – Apceiu za projekt              
Globalno učenje Agora se je v imenu društva društva Lojtra in društva Humanitas             
koordinatorica DS GU iz Humanitasa udeležila konference globalnega učenja v SEULu.           
Učenje za globalno državljanstvo v Koreji postaja trend in ga vnašajo v poučevanje na              
formalni ravni. NA konferenci je bilo prisotnih več kot 1000 deležnikov iz celega sveta.              
APCEIU letno organizira številna izobraževanja, ki jih je vredno spremljati. 
 

7. Konferenca NECE (Confronting Inequalities! The Role of Citizenship        
Education) 

V sklopu aktivnosti projekta Bridge 47 se je vodja področja globalnega učenja pri platformi              
SLOGA udeležila konference NECE (Networking European Citizenship Education) z naslovom          
»Confronting inequalities! The role of Citizenship Education«, ki je v Glasgowu na Škotskem             
potekala od 25. do 27. oktobra 2019. 

Cilj NECE 2019 je bil raziskati vprašanje neenakosti v razvoju državljanstva in politične             
identitete mladih. V razpravi smo osredotočiti na to, kako prikrajšanost – v različnih oblikah              
in zlasti v okviru vse večje neenakosti – vpliva na način, kako mladi vidijo sami sebe kot                 
prebivalce mest, državljane in pripadnike mednarodne skupnosti. 

Bridge 47 je bil na konferenci prisoten z vodjo zagovorništva na enem od panelov, ki se je                 
osredotočal na globalno učenje, predstavnica platforme SLOGA, ki je hkrati tudi slovenska            
nacionalna koordinatorka projekta Bridge 47, pa je vodila pogovor o partnerstvih v            

https://www.gov.si/dogodki/2019-11-25-10-slovenski-razvojni-dnevi/
https://www.gov.si/dogodki/2019-11-25-10-slovenski-razvojni-dnevi/
https://www.facebook.com/unescoapceiu/?__tn__=K-R&eid=ARBhnprC6QUnktIysQS7BDDIHMv_bjG8XUcNGR_Ul8drGAfkv5pp2bWIIaTImO995m1XJ6UPqJKnApDm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhLZ3vVVOiwDBfcaRZmVQ2khoQ-Qi5lQSoJK9ZBqiM3i2Ea34HOUDmrhVwtdXCQigJ_26nibtx78_hO8w1X-bCA4WuDuh1p3qCBzpgclNj_Aoc9FmXVeXXSJOp5qZqapoE4qEzVi66eK12Szc_h_WRruFc-T-paCb7IKbTZXq0YYw6QAR6BUOiXtfopuIvmRgU4Sel8hI4cEeHXhsuKCrpVwKThpu2HH96yMNzX2Tnl-GvMwGIKQW8D7JVO1nHZGFDrny6NAEWhlib1_WibeSgjgVqPRIY-PFGqixle77ESH-i6SR8dylGSXIY-QsCTheAuf-eA-q_26Nr_UP5f-6wTA
http://www.bridge47.org/


globalnem učenju. Bridge 47 je bil na konferenci prisoten tudi na tržnici metodologij, kjer je               
predstavljal predvsem izkušnje, pridobljene pri izvajanju projekta in najnovejšo publikacijo,          
ki jo je napisal Rene Suša. 

8. Konferenca AFS (Global Conference on Active Global Citizenship—and How         
to Educate for It ) 

Bridge 47 je kot del letošnje globalne conference AFS v Montrealu v Kanadi pripravil              
interaktivno delavnico o strategijah za napredek globalnega učenja (GU). Članice partnerske           
ekipe; Maeve Galvin, Agne Kuimet in Patricija Virtič so vodile delavnico, ki je bila zapolnjena               
do zadnjega kotička. Delavnica je prikazala štiri rezultate projekta Bridge 47; kako graditi             
učinkovite mreže, zagovorništvo za boljše politike, ki reflektirajo vlogo GU, razvijanje           
partnerstev z raznolikimi deležniki ter implementiacijo inovativnih tehnik za GU. Še posebej            
je bil dobro sprejet del delavnice, v katerem so se udeleženke in udeleženci ci skozi               
izkustveno igro vlog morali vživeti v osebe različnih deležnikov in razviti neudobna            
partnerstva. 

Na letošnji globalni konferenci AFS je sodelovalo 500 udeleženk_cev iz več kot 100             
organizacij, skupaj so prišli predstavniki in predstavnice vlad, izobraževanja, NVO in           
zasebnega sektorja. Tema conference je bila aktivno globalno državljanstvo in kako           
izobraževati zanj. 

AFS, medkulturna izobraževalna organizacija, ki se je začela kot American Ambulance Field            
Service, prostovoljna reševalna enota že aprila 1915, ta vsakoletni dogodek pripravlja, da bi             
spodbudila sodelovanje med vodilnimi v izobraževanju, NVO, podjetji in vladami, ki so            
zavezani k temu, da naredijo učenje dostopno mladim ljudem, ter jih opolnomočijo za             
aktivne akterje sprememb v njihovih skupnostih in po svetu. 

9. 19th Informal ASEM Seminar on Human Rights: "Human Rights Education          
& Training" 

19. neformalnega seminarja o človekovih pravicah ASEM na temo “Izobraževanje in           
usposabljanje o človekovih pravicah”, ki je v Tromsø na Norveškem potekal med 4. in 6.               
novembrom 2019, se je udeležila tudi vodja področja za globalno učenje platforme SLOGA. 

Na seminarju, ki ga je gostilo norveško kraljevo ministrstvo za zunanje zadeve, sej je zbralo               
123 uradnih vladnih predstavnikov in strokovnjakov civilne družbe, ki so predstavljali 44            
ASEM partnerjev, ki so razpravljali o stanju izobraževanja in usposabljanja na področju            
človekovih pravic. 

Seminar so organizirali Azijsko-evropska fundacija (ASEF), Inštitut Raoul Wallenberg (ki ga je            
nominiralo švedsko ministrstvo za zunanje zadeve) in francosko ministrstvo za Evropo in            
zunanje zadeve, filipinsko ministrstvo za zunanje zadeve, Zvezno ministrstvo za zunanje           
zadeve Švice in Ministrstvo za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske. 

Seminar je obsegal štiri delovne skupine, ki so obravnavale naslednje teme: Izobraževanje o             
človekovih pravicah v šolskih sistemih; Enak dostop do izobraževanja o človekovih pravicah;            

http://tuditi.si/porocilo-bridge-47-global-citizenship-education-gce-for-unknown-futures/
http://tuditi.si/porocilo-bridge-47-global-citizenship-education-gce-for-unknown-futures/


Izobraževanje in učenje o človekovih pravicah izven učilnice; ter Izobraževanje o človekovih            
pravicah in strokovno usposabljanje. 

Ključni poudarki in priporočila ter rezultati razprav so zbrani tudi v seminarski publikaciji, ki              
jo vlade in civilna družba lahko uporabijo kot referenco o trenutnem stanju razprave o              
človekovih pravicah v državah ASEM. 

Preberi več 

10.Kulturni bazar 2020 

»MIZŠ, MK in ZRSŠ že od leta 2006 načrtno razvijamo kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji              
in izobraževanju. Velik poudarek dajemo strokovnemu usposabljanju strokovnih delavcev v          
vzgojno-izobraževalnih zavodih in kulturnih ustanovah, pa tudi širše, v ustanovah, ki skrbijo            
za različne dejavnosti otrok in mladih. Kulturno-umetnostno vzgojo (KUV) povezujemo z           
dejavnostmi vzgojno-izobraževalnega procesa v formalnem izobraževanju, prav tako pa tudi          
s področji izven šolstva, ki so tesno povezana z našim vsakdanjim življenjem (zdravje, šport,              
narava, gibanje, prehrana, medkulturnost …). V okviru medresorskega nacionalnega         
projekta Kulturni bazar (KB) od leta 2009 vsako leto pripravimo nacionalno strokovno            
usposabljanje, ki ga obišče več kot 1000 strokovnih delavcev iz VIZ in kulturnih ustanov,              
lokalnih skupnosti, študentov pedagoških fakultet ter fakultet, ki usposabljajo bodoče kadre           
na tem področju.« 

V zadnjih letih je strokovno usposabljanje tematsko obarvano – poleg predstavitev           
pomembnejših projektov kulturno-umetnostne vzgoje, poskušajo na različne načine        
predstaviti tudi, kako umetnost obravnava različna aktualna družbena vprašanja ter tudi to,            
kako lahko kulturo in umetnost vključimo v vzgojno-izobraževalni prostor ali pa v otrokovo in              
mladostnikovo neformalno izobraževanje (tudi kakovostno in ustvarjalno preživljanje        
prostega časa).  

Tema Kulturnega bazarja 2020, ki bo 9. aprila v Cankarjevem domu v Ljubljani, je različnost,               
ki jo bomo obravnavali z različnih vidikov. Na prvem medresorskem sestanku za KB 2020              
smo se dogovorili, da bomo namenili pozornost tudi enakim možnostim z vidika enakosti             
spolov. 

Za strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020 bo Programski odbor KB izbral nekaj            
predlaganih dogodkov (npr. predavanje, razpravo ali predstavitev primera dobre prakse          
povezovanja VIZ in kulturne ustanove …) in jih vključil v program, možnosti za predstavitve              
projektov/programov pa bodo tudi v okviru skupnega razstavnega prostora, o katerem se            
bomo pogovorili na sestanku. 

SLOGA bo v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. Znova prisotna na Kulturnem            
bazarju. Lani so naše predloge zavrnili in smo bili zgolj na stojnici, kjer smo organizirali               
predstavitve in delavnice 2. decembra, ki so bili odlično sprejeti. Letos so nas povabili k               
sodelovanju – v začetku decembra na medresorski sestanek s predstavniki          
ministrstev/ustanov/projektov. Če ima kdo kakšno idejo, kako sodelovati, naj se mi oglasi –             
031 410 550 ali na mejl (Patricija). 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2019/12/ASEMHRS19-Key-Messages-.pdf
http://www.sloga-platform.org/12134-2/


Zagovorniška strategija GU: zagovorniška strategija na področju globalnega učenja za          
obdobje 2019-2024, pripravljena v okviru projekta “Z globalnim učenjem do odgovornega           
aktivnega državljanstva”, je bila soglasno sprejeta. 

Kodeks o etični uporabi in pripravi podob ter sporočil; izobraževalnih gradiv in            
izobraževanj ter projektov za organizacije, ki delujejo na področju globalnega          
učenja je bil prav tako pripravljen v okviru istega projekta, trenutno je osnutek na voljo za                
predloge in komentiranje članom_icam delovnega področja GU. 

 

Analiza področja GU: je v zaključni fazi usklajevanja in pridobivanja soglasij intervjuvanih            
oseb. Predvidoma konec leta 2019 bo javno predstavljena uradna verzija Analize,           
predvidoma v sredini januarja 2020 pa bo potekala okrogla miza, na kateri pa bo analiza tudi                
javno predstavljena.  

 
Bela knjiga: na MIZŠ peljejo naprej proces priprave Bele knjige, ki pa je v aktualni fazi                
zavit v zelo visoko stopnjo zaupnosti. Po pridobitvi kakršnih koli dodatnih informacij bomo o              
slednjem poročali. 
 
 
 
Naslednje srečanje delovnega področja bo v marcu 2020 v Ljubljani (Metelkova 6). 
 
 
Zapisničarjii: Patricija Virtič, Tina Trdin, Marjan Huč 
 
 
Ljubljana, 23. 12. 2019 
 

https://docs.google.com/document/d/1-futp817bjWQn0h2fcJG4nQ0iiEWRctUK3In1W--eGE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/133kz0RZhWEp2y91X70sGXUnKYE34TxgExt-yg5BZGKg/edit?usp=sharing

