
NOVO KOMBINIRANO 
USPOSABLJANJE 
DRUŠTVA HUMANITAS ZA 
PEDAGOŠKE DELAVCE_KE 

• želite podrobneje spoznati pristop globalnega učenja 
(metode, vrednote, kompetence ); 

• se želite seznaniti s Cilji trajnostnega razvoja in 
pomenom vnašanja globalne dimenzije v predmetno 
poučevanje; 

• vam je ideja globalnega učenja blizu, primanjkuje pa 
vam didaktičnih pripomočkov za vnos v poučevanje; 

Vabimo vas na usposabljanje o globalnem učenju, 
ki bo potekalo tako v živo kot preko spleta in na 
katerem se boste podrobneje srečali_e s pristopom 
globalnega učenja. Poglobili_e se boste v razumevanje 
medkulturnosti, razvoja in potrošniškega življenjskega 
sloga. Usposabljanje smo pripravili  v okviru evropskega 
projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki:

Poziv za pedagoške delavce_ke, ki jih zanima, kako  
v poučevanje vnesti globalno dimenzijo in s pomočjo 
pristopa globalnega učenja nasloviti družbene in 
okoljske izzive našega časa.

Na srečanjih v živo se boste seznanili_e z omenjenimi 
tematskimi sklopi na interaktiven način, nato pa 
nadaljevali_e individualno delo doma preko spleta.  
V pomoč vam bodo tudi novi priročniki o vnosu globalnega 
učenja v predmetno poučevanje, ki jih v okviru projekta 
pripravljamo v sodelovanju z učitelji_cami osnovnih in 
srednjih šol.

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 
www.humanitas.si 
info@humanitas.si 
(01) 430 03 43

• vas zanimajo teme medkulturnosti, razvoja  
in potrošniškega življenjskega sloga; 

• želite prisostvovati in širiti svojo mrežo povezav 
z učitelji in učiteljicami, ki delujejo na področju 
globalnega učenja.

http://www.humanitas.si/?subpageid=89
http://www.humanitas.si/
mailto:info@humanitas.si
mailto:o@humanitas.si


Na usposabljanje se prijavite preko spletne prijavnice 
najkasneje do 20. 2. 2020. Usposabljanje je brezplačno, 
število udeležencev_k pa je omejeno. O rezultatih 
izbora vas bomo obvestili najkasneje do 25. 2. 2020.

MAREC 2020: Prvo srečanje bo potekalo 10. 3. 2020 
med 16.30 in 20.00 v Ljubljani (natančna lokacija bo 
sporočena naknadno). Uvodno srečanje bo namenjeno 
predstavitvi pristopa globalnega učenja ter poteka 
usposabljanja (uporaba spletne platforme, mentorstvo, 
pridobitev certifikata).*

MAREC – APRIL 2020: Delo od doma preko spletne 
platforme – modul Uvod v globalno učenje in modul 
Medkulturnost.

V prvih dveh modulih bomo zasledovali naslednje  
učne cilje: 

• spoznati definicije globalnega učenja
• razlikovati med mehkim in kritičnim pristopom 

globalnega učenja
• razumeti pomen refleksije o lastni kulturi in 

njenega vpliva na dojemanje in sooblikovanje sveta
• razlikovati med stereotipi in predsodki ter 

prepoznavati njihov izvor in posledice
• raziskovanje pojmov, kot so: privilegiji, struktura 

moči in evrocentrizem.

APRIL 2020: Drugo srečanje v živo in predstavitev 
različnih načinov za naslavljanje obravnavanih 
tematskih sklopov v praksi.

Kako bo usposabljanje potekalo?

Prijava

APRIL – MAJ 2020: Individualno delo preko spletne 
platforme - modul Potrošniški življenjski slog in  
modul Razvoj.

V tretjem in četrtem modulu bomo zasledovali naslednje 
učne cilje:

• ozavestiti negativne posledice netrajnostnega 
potrošniškega načina življenja

• prepoznati načine in priložnosti za trajnostno 
ravnanje 

• raziskovanje definicij in pogledov na razvoj 
• razumeti nujnost samorefleksije in pozicioniranja 

lastnega dojemanja in doživljanja razvoja
• prevpraševati smeri razvoja v prihodnosti
• prebuditi motivacijo za informirano, odgovorno  

in aktivno državljanstvo.

MAJ 2020: Tretje srečanje v živo bo namenjeno 
predstavitvi izbranih primerov učnih ur z globalno 
dimenzijo, možnosti za nadaljnje sodelovanje ter 
podelitvi certifikatov.

*Tekom celotnega trajanja usposabljanja bomo udeležencem_kam na 
voljo za mentorstvo in podajanje povratnih informacij na opravljene 
naloge v sklopu spletne platforme ter pripravo aktivnosti v razredu.

Pogoji za pridobitev certifikata o opravljenem 
usposabljanju: 
• prisotnost na 2/3 srečanj v živo, 
• uspešno zaključiti spletne module,
• priprava učne ure na eno izmed obravnavanih 

tem, s katero boste svoje učence_ke  spodbudili 
k izvedbi akcije v lokalnem okolju.

Za več informacij o usposabljanju smo na voljo na alma@humanitas.si in na telefonu 01 430 03 43.

Izvedba projekta je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.  
Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

https://docs.google.com/forms/d/1OROJbXREI3tfpye0DwlHAF0DA4YR9PQtXuZdg4BqWAI/viewform?edit_requested=true

