
Teden globalnega učenja 
 

 je od leta 1999 naprej 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. Od leta 2006 aktivnosti v 
Sloveniji koordinira platforma SLOGA.

 
Na FB in Twitterju nas najdeš pod oznakama 

#GlobalnoUčenje     #TGU

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.



Kako lahko sodelujem?
Vsako leto je TGU posvečen določeni temi. Aktivnosti, 
kot so okrogla miza, debatni maraton, predstava, igre 
in delavnice, predavanje, razstava, projekcija filma z 
razpravo, dan odprtih vrat, zbiranje podpisov podpore, 
zbiranje hrane in oblačil, obisk doma za starejše, tematska 
razredna ura, likovni natečaj … lahko organizirate v šoli 
ali v širši lokalni skupnosti, k sodelovanju pa lahko 
povabite tudi katero izmed organizacij, ki že ima 
pripravljene delavnice prav za vas! Nekaj idej smo zbrali 
tudi na spletni strani tuditi.si.

Na spletni strani www.tuditi.si najdeš več o globalnem učenju,  
delavnicah globalnega učenja, najnovejših raziskavah in gradivih,  
naročiš se lahko na e-novičnik ali tematski novičnik za učitelje, spoznaš 
lahko cilje trajnostnega razvoja in nasvete, kako lahko tudi ti pomagaš  
k pravičnejšemu svetu. Pišeš lahko tudi nacionalni koordinatorici TGU  
na patricija.virtic@sloga-platform.org.

Kaj so cilji in namen  
Tedna globalnega učenja?

Cilji Tedna globalnega učenja (TGU) so spodbuditi učence, 
učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter 
profesorje, mladinske skupine, nevladne organizacije, 
raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, 
ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter 
razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in 
globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na 
različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni 
ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega 
državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. 

Zakaj Teden globalnega učenja  
poteka tudi v Sloveniji?

Namen aktivnosti, ki jih od leta 2006 v Sloveniji koordinira 
platforma SLOGA, je slovenski javnosti predstaviti 
pomen globalnega učenja za doseganje uravnoteženega 
in trajnostnega razvoja sveta. Slovenske osnovne 
in srednje šole, mladinski centri, nevladne in ostale 
organizacije ter številni drugi, v tem tednu pokažejo, kako 
lahko vsak izmed nas vpliva na reševanje globalnih težav, 
kot so revščina, neenakopravnost, otroško delo, podnebne 
spremembe, socialna izključenost, pomanjkanje dostopa 
do čiste vode, sanitarij in kvalitetnega izobraževanja.


