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Poziv za umestitev globalnega učenja v novo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju 

v Republiki Sloveniji 
  
Spoštovana mag. Maja Pucelj, 

  
veseli nas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pričelo z vključujočim procesom 
oblikovanja nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki skozi 

posvetovanja omogoča prepoznavanje ključnih potreb našega izobraževalnega sistema ter 
družbe za zagotavljanje kakovostnega, vključujočega in trajnostno naravnanega 
izobraževalnega sistema. 

 
Ministrstvo pozivamo, da ustrezno umesti globalno učenje v novo Belo knjigo 

o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Z umeščanjem globalnega učenja bomo 

začeli izpolnjevati številna priporočila na mednarodni in nacionalni ravni, kot tudi zagotovili 
vključujoče in trajnostno izobraževanje za vse. Namen globalnega učenja, kot vseživljenjskega 
procesa učenja in delovanja, je namreč v poudarjanju posameznikove soodvisnosti in njegove 

vpetosti v globalno dogajanje.   
 

Nevladne organizacije, ki delujemo na področju globalnega učenja, izobraževalne in 

druge vladne institucije (npr. Ministrstvo za zunanje zadeve) že vrsto let poudarjamo pomen 
globalnega učenja kot ključnega orodja za vključujočo trajnostno družbo in pomemben del 
vseživljenjskega učenja. Delovno področje za globalno učenje, ki deluje v okviru platforme 

SLOGA, je že leta 2008 globalno učenje opredelila kot »učenje za globalno uravnoteženo 
sobivanje oz. krajše globalno učenje kot vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja 
soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Cilj tovrstnega učenja so 
globalno odgovorni in aktivne posameznice in posamezniki ter skupnosti. Globalno učenje je 
proces spodbujanja posameznikov in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju 
razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. V ta namen je potrebno razvijanje formalnih 
in neformalnih programov izobraževanja ter učenja, ki bodo temeljili na razvijanju sposobnosti 
kritičnega mišljenja in drugih osebnostnih ter družbenih veščin. Tako izobraženi in usposobljeni 
aktivni državljani in državljanke lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih 
organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim ter na 
človekovih pravicah temelječih državnim in mednarodnim politikam.« 
 

Tudi obstoječa Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz 

leta 2011 med strateškimi izzivi ter usmeritvami sistema vzgoje in izobraževanja prepoznava, 
da je šolski sistem del družbe ter da je Slovenija integrirana v Evropo in globalno povezan svet. 
»Vzgoja in izobraževanje, ki bo mlade generacije usposabljala za samostojno življenje in za 
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izzive sodobnega sveta, mora zato vključevati tudi pripravljenost za podnebne spremembe in 
usposobljenost za iskanje novih nacionalnih in globalnih rešitev v etiki, v ekonomiji in politiki, 
v človekovem odnosu do narave in do samega sebe, ki bodo potrebne, da bi človeška civilizacija 
– skupaj z njenim odnosom do narave – pričela slediti načelom vzdržnega, trajnostno 
zasnovanega razvoja.« (Bela knjiga, 2011, str. 18) Med ključnimi usmeritvami Bela knjiga 
opredeljuje znanje v družbi znanja in trajnostni razvoj. Prepoznava, »da se vzgoja in 
izobraževanje v Sloveniji vključujeta v okvire vedno večje globalne povezanosti in soodvisnosti, 
zato je potrebno v šolski sistem vključiti tudi prvine globalne vzgoje na vse ravni 
izobraževanja«, kot pomembne prvine globalne vzgoje pa navaja vzgojo za človekove pravice, 
za enakost, za mir, za medije, medkulturno razumevanje in za trajnostni razvoj (Bela knjiga, 

2011, str. 43–5). Medtem ko Bela knjiga ne navaja koncepta globalnega učenja, pa zajema 
koncept izobraževanja za trajnostni razvoj, ki »vključuje naravoslovne in tehnične, 
družboslovne, humanistične in druge vidike in ne zadeva le posameznih predmetov, temveč 
vse predmete in življenje na šoli kot celoti. Znanja in ravnanja, povezana s trajnostnim 
razvojem, je potrebno na sistematičen, koherenten in celovit način vgraditi v vzgojno-
izobraževalni sistem od vrtcev naprej tako, da bo v šolskem sistemu eden ključnih temeljev, ki 
oblikujejo znanje, stališča, vrednote in delovanje mladih generacij« (Bela knjiga, 2011, str. 

39).  
Globalno učenje pa je vključeno v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so 

jo države članice Organizacije združenih narodov soglasno sprejele na Vrhu o trajnostnem 

razvoju septembra 2015 v New Yorku, med podcilji 4. cilja trajnostnega razvoja (kakovostno 
izobraževanje) opredeljuje globalno učenje: 
4.7 Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za 
spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem 
načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, 
državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu 
razvoju. 

Pomen globalnega učenja in njegovo vključevanje v izobraževalne sisteme poudarjajo 
ter spodbujata tudi Center Sever–Jug Sveta Evrope in UNESCO. Deklaracija iz 

Incheona Education 2030 – Towards inclusive and equitable quality education and lifelong 
learning for all (2015) na primer poudarja, da izobraževanje prispeva k napredku pri doseganju 
vseh ciljev trajnostnega razvoja. Prenovljena izobraževalna agenda, vključena v 4. cilj 

trajnostnega razvoja, je celovita, ambiciozna in univerzalna ter se zgleduje po viziji 
izobraževanja, ki spreminja življenja posameznikov, skupnosti in družb, pri čemer nikogar ne 
pusti zadaj. Utemeljena je na pravicah in se zgleduje po humanistični viziji izobraževanja ter 

razvoja, ki temelji na načelih človekovih pravic in dostojanstva, socialne pravičnosti, miru, 
vključenosti ter zaščite in kulturne, jezikovne ter etnične raznolikosti in deljene odgovornosti. 

Področje globalnega učenja je z vidika mednarodnega razvojnega sodelovanja 

opredeljeno v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči Republike Slovenije (2017), in sicer je izpostavljena njegova vloga pri odpravi 
revščine ter uresničevanju trajnostnega razvoja. S ciljem zagotavljanja skladnosti politik 

je ključnega pomena, da je globalno učenje ustrezno umeščeno tudi v nacionalni 
izobraževalni sistem, ne le v mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije. 

Strategija razvoja Slovenije do leta 2030, ki jo je Vlada Republike Slovenije 
sprejela decembra 2017, kot osrednji cilj opredeljuje »zagotoviti kakovostno življenje za vse. 
Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki 
upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in 
prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za 
delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in 
čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.« Med 
strateškimi usmeritvami za dosego osrednjega cilja je prepoznano tudi učenje za in skozi vse 
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življenje (vseživljenjsko učenje), s katerim je povezanih kar nekaj ciljev strategije: zdravo in 

aktivno življenje (1. cilj), znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo (2. cilj), kultura 
in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete (4. cilj), konkurenčen in družbeno 
odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor (6. cilj), vključujoč trg dela in kakovostna delovna 

mesta (7. cilj), nizkoogljično krožno gospodarstvo (8. cilj) in učinkovito upravljanje in 
kakovostne javne storitve (12. cilj). Za spremljanje cilja »znanje in spretnosti za kakovostno 
življenje in delo« so kot kazalniki opredeljeni vključenost v vseživljenjsko učenje (25–64 let), 

delež prebivalstva s terciarno izobrazbo (25–64 let) in PISA – povprečni rezultati pri 
matematiki, branju in naravoslovju. Strategija opredeljuje, da bomo 2. cilj (znanje in spretnosti 
za kakovostno življenje in delo) dosegli: 

»- z razvijanjem znanja in spretnosti za življenje in delo, z izboljšanjem bralne, matematične, 
digitalne in finančne pismenosti, s spodbujanjem globalnega učenja in mednarodne 
vpetosti ter opolnomočenjem prebivalcev za uporabo najnovejših tehnologij in s tem 
zmanjševanjem digitalne vrzeli; 
- z uveljavitvijo koncepta trajnostnega razvoja, aktivnega državljanstva in etičnosti kot enega 
od načel vzgoje in izobraževanja.« 

Slovenija sodeluje tudi v Evropski mreži za globalno učenje (Global Education 
Network Europe – GENE). Ob podpori GENE je Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, platformo SLOGA in drugimi partnerji maja 
lani organiziralo Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni 

razvoj, ki je potrdil veliko zanimanje za globalno učenje, v razpravi pa je bil poudarjen »pomen 
integriranega in celostnega pristopa pri uresničevanju ciljev vzgoje in izobraževanja za 
trajnostni razvoj ter globalnega učenja, pri čemer je za učenje in razvoj vrednot, znanj in 
spretnosti pomembno, da so le-te vgrajene tudi v samo vsakdanje življenje vrtca in šole, ne le 
v pouk o vsebinah«.1   
 

 Zaradi navedenih razlogov menimo, da je vključitev globalnega učenja v 
Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji ključnega pomena, saj 
le tako lahko spodbudimo mlade, da postanejo nosilci pozitivnih sprememb ter da 

razvijajo sposobnosti za spoprijemanje z globalnimi izzivi. 
 
Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo, 

  
Albin Keuc, 

direktor platforme SLOGA 

  

  

                                                             
1 Ministrstvo za zunanje zadeve, 2018, dostopno prek:  

http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/39869/. 
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SLOGA je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega 

razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je 

povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih ter neprofitnih organizacij (NVRO), 

ki so aktivne v državah v razvoju in/ali ozaveščajo slovensko ter evropsko javnost o 

neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti 

ter soodvisnosti. 

Osnovna naloga platforme SLOGA je spremljanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, 

izvajanju ter evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja, 

s ciljem zagovarjanja javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti ter odgovornosti, 

spoštovanja človekovih pravic, enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega 

razvoja in večjega vključevanja ranljivih družbenih skupin v odločevalske procese v okviru 

razvojnega sodelovanja. V ta namen SLOGA sodeluje s političnimi odločevalci in predstavniki 

slovenskih medijev. 

V okviru platforme SLOGA deluje delovno področje za globalno učenje, ki združuje nevladne 

organizacije, strokovnjake in druge deležnike s področja globalnega učenja s ciljem krepitve 

povezovanja akterjev in področja globalnega učenja v Sloveniji. 
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