Teden

Teden globalnega ucenja

Zgibanka je nastala
v okviru projekta
Trajnostno. Lokalno.
Globalno., ki ga
sofinancira Ministrstvo
za zunanje zadeve
Republike Slovenije,
koordinira pa SLOGA,
platforma nevladnih
organizacij za razvoj,
globalno učenje in
humanitarno pomoč.
Vsebina ne predstavlja
uradnega stališča Vlade
Republike Slovenije.

je svetovna pobuda za ozaveščanje in poziv
k skupnemu premisleku o našem svetu. V tej
skupni akciji globalno učenje uporabimo kot
orodje solidarnosti in sprememb.
Pridruži se drugim globalnim državljanom
in prispevaj k bolj trajnostnemu ter pravičnemu
svetu. Deli svoje rešitve za spremembo naših
navad, načinov življenja, porabe in potrošnje.
Prispevaj k iskanju novih načinov izobraževanja
in druženja.

Na Facebooku, Twitterju in Instagramu
nas najdeš pod oznakama

#GlobalnoUčenje

#TGU

Kdaj, zakaj in kako poteka
Teden globalnega u enja?
Teden globalnega učenja vsako leto poteka tretji teden
v novembru, v razširjenem terminu pa ves november.
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.
Med Tednom globalnega učenja se združujejo vrtci,
šole, fakultete, nevladne in organizacije, lokalne
oblasti ter nacionalne vlade, verske organizacije in
drugi zainteresirani, ki ozaveščajo o pomembnosti
sodelovanja za zaščito našega sveta ter prihodnosti.
V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo
številne aktivnosti, namenjene vprašanjem družbene
izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.
Potekajo razprave in pogovori v živo, festivali kratkih
filmov, natečaji, predavanja, delavnice, razstave,
kampanje na spletnih omrežjih in še veliko več.
Namen vseh aktivnosti je predstaviti pomen globalnega
učenja za doseganje uravnoteženega in trajnostnega
razvoja sveta.
Od leta 1999 dalje Teden globalnega učenja pod
okriljem Centra Sever–Jug Sveta Evrope organizirajo
države članice Sveta Evrope. Aktivnosti v Sloveniji od
leta 2006 koordinira platforma SLOGA.

Kako lahko sodelujem?
Na spletni strani www.tuditi.si lahko prijaviš svojo
aktivnost ali izbereš ustrezno iz koledarja dogodkov.
Na tej spletni strani najdeš več o globalnem
učenju, delavnicah globalnega učenja, najnovejših raziskavah in gradivih. Naročiš se
lahko na e-novičnik ali tematski novičnik
globalnega učenja za izobraževalce. Spoznaš lahko cilje
trajnostnega razvoja in prebereš nasvete, kako lahko
tudi ti pomagaš k bolj pravičnejšemu svetu.
Do različnih priročnikov, publikacij in drugih gradiv
lahko brezplačno dostopaš tudi v spletni knjižnici
www.sloga-platform.org/knjiznica.
Lahko se preizkusiš v kvizih na
aplikaciji Fun Park – brezplačni
aplikaciji in platformi, ki omogoča zabavno učenje skozi
igre. Odprtokodna učna platforma je odlično orodje za
posameznike in različne vrste organizacij, ki jih zanima
uporaba iger v izobraževanju. Ustvarjalci spodbujamo
ustvarjalnost in inovativnost mladih s kombinacijo
novih IT-tehnologij ter strokovnega znanja, ki temelji na
smernicah globalnega učenja. www.thefunpark.org
Pišeš lahko tudi nacionalni koordinatorici Tedna globalnega
učenja na patricija.virtic@sloga-platform.org ali pokličeš Info
telefon na 040 204 464.

