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NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA ZA UČITELJE 
 

SLOGA – ZAGON PROJEKTA Konzorcij NVO:  Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! 

 
Konzorcij NVO, v katerem smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod 
Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, 
Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno 
društvo Up Jesenice in platforma SLOGA, je bil s projektom Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do 
globalnih ciljev! uspešen na razpisu za globalno učenje Ministrstva za zunanje zadeve.  
 
V projektu, ki bo trajal 17 mesecev in ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve, bomo 
organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, učitelje in ravnatelje, 
organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski letak in Priročnik 
o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bomo zagovorniške aktivnosti, 
izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle Teden 
globalnega učenja v novembru 2016 in spletno ozaveščevalno kampanjo. 
 

TEMATSKI MESEC  

 
V mesecu maju si preberite prispevek o Cilju trajnostnega razvoja št. 13 - podnebni ukrepi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DRUŠTVO FOCUS 

 
Otroci v šolo s pešbusom in bicivlakom – tudi v dežju 
Na OŠ Koseze se je 13. maja končala pilotna izvedba spremljanih poti v šolo v okviru programa Zdrav 
šolar. Cilj akcije je, da bi otroci vsak dan naredili nekaj za svoje zdravje, zanemariti pa ne gre niti 
številnih koristi za okolje in starše, ki zjutraj niso več obremenjeni z razvažanjem in gnečo na cestah. 
Učenci OŠ Koseze so se v dveh tednih lahko pridružili dvema skupinama: Pešbusu, s katerim so se v 
šolo odpravili peš po skrbno začrtanih poteh in stalnem urniku, ali Bicivlaku, s katerim so pot do šole 
prekolesarili.   
 

http://www.mzz.gov.si/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/KONZORCIJ-NVO-Tematski-mesec-CTR-13-in-GU.pdf
http://www.zdravsolar.si/
http://www.zdravsolar.si/
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Za več zdravja, telesne pripravljenosti in samostojnosti osnovnošolcev 
Program Zdrav šolar je nastal kot odgovor na dejstvo, da osnovnošolci vedno manj časa preživijo 
zunaj. V šolo jih več ali manj z avtomobili vozijo starši, kar seveda ne vpliva pozitivno na njihovo 
zdravje, telesno pripravljenost in samostojnost.   
Vsi, ki smo projekt izvajali, upamo, da se bo tak način razširil na več šol. Dejstvo pa je, da tak projekt 
potrebuje podporo tako osnovnih šol kot tudi občin.  
Več o projektu:  
http://focus.si/otroci-v-solo-s-pesbusom-in-bicivlakom-tudi-v-dezju/ 
http://zdravsolar.si/ 
 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

So kobalt v vašem telefonu morda pridelali otroci v DR Kongo? 

Amnesty International je v začetku leta 2016 objavila poročilo z naslovom Za to umiramo, v katerem 
je razkrila zlorabe človekovih pravic pri procesu pridobivanja kobalta v DR Kongo. Med drugim je v 
delo v rudnikih vključenih 40.000 otrok, ki si z delom služijo za osnovno preživetje ali šolanje. Delo v 
neprimernih delovnih pogojih z vidika varovanja zdravja opravljajo tudi odrasli. Povrhu vsega so 
otroci pogosto žrtve izsiljevanj, nadlegovanj, tudi mučenja s strani državnih varnostnih organov ali 
agencij. Amnesty International multinacionalke, ki v svojih izdelkih uporabljajo litij-ionske baterije, 
poziva, naj se zavežejo k spoštovanju človekovih pravic, preverijo, ali pridobivanje kobalta, ki ga 
uporabljajo, poteka v nevarnih razmerah in z izkoriščanjem otroške delovne sile, ter se zavežejo k 
večji transparentnosti pri informacijah o dobaviteljih.  

Tudi v slovenski Amnesty zbirajo 
podpise pod peticijo tem 
multinacionalkam: prostovoljci so aprila 
v Ljubljani organizirali javno akcijo 
zbiranja podpisov, prostovoljka, ki je 
dijakinja mariborske II. gimnazije, pa je 
zbiranje podpisov organizirala tudi na 
svoji šoli. Pozivom se s podpisom 
peticije lahko pridružite tudi vi – kliknite 
za povezavo do spletne peticije. 

 

PINA 

 

PROJEKT GREENTREPRENEURSHIP – EASIER DONE THAN SAID 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA soizvaja mednarodni projekt Greentrepreneurship, podprt s 
strani programa Erasmus+, ki spodbuja sodelovanje in izmenjavo izkušenj med partnerskimi 
organizacijami iz Evrope, Azije, Afrike in Južne Amerike na področju zelenega podjetništva in 
zaposlovanja mladih. 

Partnerji so aprila v Beji na Portugalskem organizirali mednarodno usposabljanje za mladinske 
delavce, v sklopu katerega so udeleženci pridobili znanja in orodja (izobraževalni modul) za 
organizacijo pilotnih delavnic zelenega podjetništva za brezposelne mlade v svojih lokalnih okoljih. V 

vsaki državi se bodo oblikovale skupine brezposelnih mladih, ki bodo pod mentorstvom 

http://focus.si/otroci-v-solo-s-pesbusom-in-bicivlakom-tudi-v-dezju/
http://zdravsolar.si/
http://www.amnesty.si/otrosko-delo-drc
http://www.amnesty.si/stop-otroskemu-delu-in-zlorabam-pravic-delavcev-v-dr-kongo.html
http://www.amnesty.si/kongo-peticija
http://www.amnesty.si/kongo-peticija
http://www.pina.si/
http://www.pina.si/all-project-list/greentrepreneurship-sl/
http://www.pina.si/mladi-o-zelenem-podjetnistvu-na-portugalskem/
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mladinskih delavcev pridobivali potrebna znanja in spretnosti za načrtovanje zelenih poslovnih idej 
oz. za aktivno udeležbo na (zelenem) trgu dela. 

Trenutno v partnerskih državah potekajo priprave na lokalne aktivnosti, v izdelavi pa je tudi drugi 
novičnik projekta. V prvem novičniku, ki je izšel januarja 2016, lahko med drugim preberete o dobri 
praksi podjetja Orange Fiber iz Italije, ki trajnostno uporablja odpadke citrusov za izdelavo tkanin. 

 

RAZPIS ZA INOVATIVNE IDEJE MLADIH 

V okviru mednarodnega projekta Youth in Action for the Sustainable Development Goals (YiA4SDGs) 
je izšel razpis za inovativne ideje mladih, namenjene podpori implementacije in doprinosu k 
doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja. Prijavi svojo idejo in se poteguj za finančno popolnoma krito 
udeležbo na mednarodnem treningu! 

Starost prijaviteljev/prijaviteljic: 18-35 let 

Lokacija in datum mednarodnega treninga (nagrada natečaja): Romunija, 1.-10. julij 2016 

Iščejo se ideje inovativnega karakterja, usmerjene k neposrednemu iskanju rešitve, izvedljive, 
konkretnega učinka na skupnost in ciljne skupine, ki jih lahko prijavite z izpolnitvijo spletnega 
obrazca do sobote, 28. maja 2016. 

Video predstavitev razpisa: KLIK 

Dodatne informacije: terminal@pina.si 

VEČ O PROJEKTU: 

YiA4SDGs je mednarodni projekt, v katerem sodelujejo organizacije iz Romunije, Bolgarije, Grčije, 
Francije, Nepala, Vietnama, s Filipinov in iz Slovenije, ki bodo ob finančni podpori Evropske komisije 
preko različnih aktivnosti spodbujale in promovirale iniciative ter participacijo in doprinos mladih k 
reševanju družbenih izzivov v skladu s 17 cilji trajnostnega razvoja (SDGs – Sustainable Development 
Goals). 

 

HUMANITAS 

 

VABILO NA PROJEKCIJO FILMA MODRO ZLATO 

Društvo Humanitas vabi na projekcijo filma Modro zlato (2008): 
svetovne vojne za vodo, producenta in režiserja Sama Bozza, ki bo v 
ponedeljek, 30. maja, ob 18.30 v Kreativnem centru Poligon na 
Tobačni ulici 5 v Ljubljani. 

Po ogledu filma bo sledila debata o privatizaciji vodnih virov in vodi 
kot človekovi pravici, na kateri bosta sodelovala: 

- Anton Komat, svobodni raziskovalec in naravovarstvenik, in  

- Brane Golubović iz Civilne iniciative »za Slovenijo in svobodo«.  

http://www.pina.si/novicnik-1-mladi-z-zelenim-podjetnistvom-v-boj-proti-brezposelnosti/
http://www.pina.si/razpis-za-mlade-inovacije-na-podrocju-trajnostnega-razvoja/
https://docs.google.com/a/pina.si/forms/d/17NofmfU-oiW1yjYxf8H7wKLT9ExvZvl-f3zEFUu9XLQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=-6064311100024829000
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
https://docs.google.com/forms/d/17NofmfU-oiW1yjYxf8H7wKLT9ExvZvl-f3zEFUu9XLQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/17NofmfU-oiW1yjYxf8H7wKLT9ExvZvl-f3zEFUu9XLQ/formResponse
https://www.youtube.com/watch?v=ozk1D4_qtn4
mailto:terminal@pina.si
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Pogovor bo moderirala Eva Marn, članica društva Humanitas. 

Film govori o vojnah za vodo, ki bodo nasledile vojne za nafto. Vzrok za to so pohlepi korporacij, 
zasebnih investitorjev in skorumpiranih vlad, ki z nadzorom nad dobavo vode in povečevanjem cen 
sprožajo proteste in revolucije državljanov, ki jih skrbi njihov obstoj. V preteklosti so civilizacije že 
propadale zaradi slabega upravljanja z vodnimi viri. Bo nam uspelo preživeti? 
 
Vabljeni na ogled in pogovor! 

 

HUMANITAS Z DELAVNICAMI NA UNESCO-ASP TEKU MLADIH NA PTUJU 

V sredo, 18. 5., smo z našimi delavnicami v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do 
globalnih ciljev! obiskali Ptuj. Gimnazija Ptuj nas je povabila k izvedbi delavnic na temo 
medkulturnega dialoga v sklopu UNESCO teka. Z opremljeno stojnico smo tako privabljali mimoidoče 
in skupaj reševali kviz o migracijah. Pri razbijanju mitov in predsodkov o migracijah  nam je pomagal 
Faysal H. Warsame. Mladi so tako odkrili vir novih informacij o migracijah in kritično ovrednotili svoje 
dosedanje znanje, ki prihaja večinoma iz medijev. Med drugim smo ugotovili:  Večina beguncev ne 
gre v Nemčijo, ampak izven Evrope … Migrantov na svetu je kar 3 % svetovnega prebivalstva … Tudi 
Novak v resnici ni slovenski priimek … Dopoldan je tako minil v sproščenem druženju, reševanju kviza, 

pogovoru z mimoidočimi učenci in dijaki, ki 
so spoznavali, kako so migracije pravzaprav že od nekdaj del našega vsakdana in nikakršen bavbav.   

 

UMANOTERA 

 

Spoznaj svoj življenjski slog - gradiva za učitelje o trajnostni potrošnji   

Zamisel o projektu „Spoznaj svoj življenjski slog – Spodbujanje trajnostnega razvoja v izobraževalnih 
programih za mlajše odrasle“ (angl. Know your Lifestyle) se je porodila kot odziv na odsotnost 
razvojnega izobraževanja o problemih globalizacije in trajnosti v programih za manj izobražene mlajše 
odrasle v petih evropskih državah.  

Da bi zapolnili to vrzel, so mentorji, ki izvajajo programe za mlajše odrasle in nevladne organizacije, ki 
se ukvarjajo z razvojnim izobraževanjem, skupaj razvili pet modulov o trajnostni potrošnji in  

oblikovali didaktično gradivo za izvajalce delavnic. Moduli so zasnovani z uporabo metod globalnega 
učenja in obsegajo vsebine: Mobilni telefon, Globalna proizvodnja dobrin v tekstilni industriji, Voda - 
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naša skupna dobrina, Človeška energija in Obnovljivi energijski viri. 

Gradiva za posamezne module omogočajo veliko fleksibilnost uporabe in so primerna tudi za 
osnovne in srednje šole. Objavljena so na spletni strani projekta v štirih jezikih: slovenskem, 
angleškem, nemškem in estonskem.  

 

Slovenska partnerja v projektu sta bila Andragoški center Slovenije in Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj.   
 
Več informacij: Renata Karba, Umanotera, renata@umanotera.org 

Spletna stran projekta, kjer so dostopna gradiva: www.knowyourlifestyle.eu 

ADRA SLOVENIJA 

 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v nedeljo, 23. 5. 2016, v Parku Tivoli izvedlo delavnico 
globalnega učenja z naslovom Pot do čiste pitne vode - vira našega zdravja, na katerem je 
obiskovalce seznanilo s pomenom in dostopom do čiste pitne vode, ohranjanja čistega okolja, 
recikliranja in ponovne uporabe.  

V sklopu delavnice smo naslovili tretji (zdravje in dobro počutje) in šesti 
(čista voda in sanitarna ureditev) cilj trajnostnega razvoja, posledično pa 
tudi 13. cilj trajnostnega razvoja, ki govori o podnebnih ukrepih. Otroci in 
mladi so se podali na pot reševanja planeta v prihodnosti, postali so super 
junaki, ki lahko svet rešijo pred onesnaževanjem in omogočijo dostop do 
čiste vode, ki je ključna za ohranjanje našega zdravja. Spoznali so, s 
kakšnimi izzivi se srečujejo njihovi sovrstniki, in raziskali vzroke za 
onemogočen dostop do čiste pitne vode. Ob zaključku delavnice so otroci 
prejeli majico in diplomo ter se osvežili s hladno pitno vodo. 

Delavnica je bila izvedena v okviru dogodka Spoznaj svoje številke, 
preventivnega zdravstvenega projekta Čili & zdravi, in je del aktivnosti 
ADRA Slovenije v sklopu projekta Konzorcij NVO:  Z globalnim učenjem do 
globalnih ciljev! 

 

http://www.knowyourlifestyle.eu/
mailto:renata@umanotera.org

