VABILO
NACIONALNA KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA IN
MULTIPLIKATIVNI DOGODEK PROJEKTA GLOBALNO UČENJE AGORA

RAZSEŽNOSTI GLOBALNEGA
UČ ENJA IN DELOVANJA
ČETRTEK 22. NOVEMBER 2018
GRAD FUŽINE, Pot na Fužine 2, Ljubljana

V sklopu Tedna globalnega učenja je že četrto leto
zapored na sporedu Humanitasova tradicionalna
nacionalna konferenca globalnega učenja. Letos se
nam bo pridružil gost iz Velike Britanije, profesor
in strokovnjak na področju globalnega učenja,
dr. Momodou Sallah*.
Letošnja konferenca je hkrati tudi multiplikativni
dogodek projekta strateškega partnerstva
Globalno učenje Agora**, ki je v dobrem letu
in pol prispeval k razvoju metod uličnega dela,
neformalnega in globalnega učenja.
Skupaj bomo raziskovali, kam vse seže pristop
in potencial globalnega učenja ter pod kakšnimi
pogoji. Kako odpirati prostor za kritičen razmislek
in zavedanje o soodgovornosti za globalne izzive

na različnih ravneh delovanja, v različnih prostorih
bivanja: v šoli, v mladinskem centru, na ulici,
v gledališču, na kavi s prijatelji, doma.
Pričakujete lahko zanimiv uvod, ki bo ponudil
osnovo za razmišljanje in delovanje, ter širok
nabor metod, ki jih boste lahko preizkusili. Pogovor
in izmenjavo z motiviranimi izobraževalci in
izobraževalkami, oblikovalci in oblikovalkami
politik, aktivisti in aktivistkami, prostovoljci in
prostovoljkami, skratka z vsemi, ki vsako leto
izjemno prispevate k pestrosti naše konference. In
kot je že v navadi, bomo tudi letos zaključili s tržnico
metod in dobrih praks s področja globalnega učenja.
Na tržnici se bodo predstavile številne nevladne
organizacije in tokrat tudi nekatere šole, ki že
uspešno vnašajo globalno dimenzijo v pouk!

Na konferenco se lahko prijavite preko spletnega obrazca do 15. 11. 2018.
Primarna ciljna skupina konference so zdajšnji/e in bodoči/e pedagoški/e delavci/ke, mladinski
delavci/ke, izobraževalci/ke odraslih, predstavniki/ce pristojnih ministrstev ter predstavniki/ce
nevladnih organizacij, ki delujejo na področju globalnega učenja.
Pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno. Udeležba na konferenci je brezplačna.
Podrobnejši program konference najdete spodaj. Za dodatne informacije smo dosegljivi po e-pošti:
tina@humanitas.si ali na tel. št. (01) 430 03 43.

*Dr. Momodou Sallah je strokovnjak s področja globalizacije in globalnega mladinskega dela na oddelku za socialno delo, mladino in družbo na
Univerzi De Montfort v Veliki Britaniji. Je tudi predsednik sveta direktorjev Global Hands, socialnega podjetja in dobrodelne organizacije, ki deluje v
Gambiji in Veliki Britaniji. Leta 2013 je bil na Akademiji za visoko šolstvo v Veliki Britaniji nagrajen z nacionalno štipendijo za poučevanje, leta 2015
pa imenovan za »najbolj inovativnega učitelja« v okviru nagrade Times Higher Education Award. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj z mladimi na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, od mladinskega direktorja organizacije Rdečega križa v Gambiji do višjega mladinskega delavca v mestnem
svetu Leicestra v Veliki Britaniji. Dr. Sallah je avtor in soavtor številnih publikacij s področja dela z mladimi in s področja globalnega učenja. Njegovi
raziskovalni interesi vključujejo raznolikost, participativne metodologije, globalizacijo, še posebej v povezavi z mladino, in vključevanje javnosti.
**Projekt je dosegel posebno priznanje Evropske mreže za globalno učenje GENE.

PROGRAM ČETRTEK, 22. NOVEMBER 2018
9:00 – 9:30

Prihod in registracija udeležencev

9:30 – 10:00

Otvoritev konference in pozdravni nagovori:
•
•
•
•
•

Mateja Kraševec, vodja društva Humanitas
Uroš Vajgl, v.d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
dr. Stanka Lunder Verlič, direktorica Urada za razvoj in kakovost
izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
Patricija Virtič, vodja področja globalnega učenja pri platformi SLOGA
Darja Rokavec, gimnazija Ptuj, učiteljica ter članica Humanitasovega
Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja

10:00 – 10:45 Uvodno predavanje: Dr. Momodou Sallah

Kje vse ima lahko globalno učenje učinek? Kakšni so izzivi vključevanja
pristopa globalnega učenja na različnih ravneh delovanja?

10:45 – 11:15 Pravičen odmor
11:15 – 13:00 Vzporedne delavnice s področja globalnega učenja:
•
•
•
•

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje:
Izkustvena delavnica – vnos globalne dimenzije v različne predmete
poučevanja
Dr. Momodou Sallah:
Kako stopiti onkraj našega mehurčka? (delavnica bo potekala v ang. jeziku)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj:
Podnebne spremembe – kako k aktivnosti spodbujati mlade?
Officine Cittadine in Sensibiliz’Action:
Globalno učenje na ulici – kako spodbujati proaktivnost mladih zunaj
šolskih klopi? (delavnica bo potekala v ang. jeziku)

13:00 – 14:00 Organizirano kosilo
14:00 – 14:15 Predstavitev rezultatov delavnic
14:15 – 15:30 Svetovna kavarna – različne ravni globalnega učenja (delo v manjših skupinah)
15:30 – 16:00 Predstavitev rezultatov Svetovne kavarne
16:00 – 17:00 •
•
•

Tržnica metod in dobrih praks
Razstava v okviru projekta Globalno učenje Agora
Neformalno druženje udeležencev konference

Podporniki konference: Evropska unija, Movit, Erasmus+ Mladi v akciji, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Izvedba tega dogodka je delno financirana s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji (projekt Globalno učenje Agora, ki ga koordinira društvo Lojtra) in Ministrstva za zunanje zadeve RS (projekt Trajnostno.
Lokalno. Globalno., ki ga koordinira platforma Sloga). Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije in ostalih financerjev projekta.

