VABILO
KULTURA BREZ MEJA

MEDNARODNA KONFERENCA
MEDKULTURNOSTI, UMETNIŠKIH
PRISTOPOV V IZOBRAŽEVANJU
IN GLOBALNEGA UČENJA
21. 6. 2019

9:00-17:00

KULTURNI CENTER MOSTOVNA, NOVA GORICA
Ponosni smo, da skupaj, Mestna občina Nova
Gorica in društvo Humanitas - Center za globalno
učenje in sodelovanje, s 14 partnerji iz Latinske
Amerike, Afrike in Evrope letos organiziramo prvo
izmed sedmih mednarodnih konferenc v okviru
mednarodnega projekta Culpeer4Change.
Konferenca je namenjena odločevalcem, ki si
želijo sprememb na področju izobraževanja,
nevladnim in mladinskim organizacijam, šolam,
ki prepoznajo potencial v uvajanju umetniških
pristopov, medkulturnosti in globalnega učenja
v izobraževanje in vzgojo ter vsem mladim, ki
so ključni nosilci sprememb na bolje za vse, z
rešitvami, ki si jih odrasli niti ne zmoremo zamisliti.
Projekt Culpeer4Change raziskuje potenciale
uvajanja medkulturnih in medvrstniških

pristopov v šolah in neformalnih okoljih, in sicer
na dva načina. Z razvojem novih modulov in z
gostovanjem kulturno-umetniških skupin iz Afrike
in Latinske Amerike, ki v šolah in organizacijah
v Evropi izvajajo medkulturne/medvrstniške
delavnice. Mladi za mlade pripravijo program, ki
temelji na uporabi gledaliških in cirkuških metod,
s pomočjo katerega z glavo in srcem skupaj
raziskujejo različne globalne izzive. V naslednjih
treh letih bomo imeli možnost skupine iz različnih
delov sveta gostiti tudi pri nas.
Vsaka od gostujočih skupin se bo predstavila tudi
s svojo avtorsko predstavo. Na letošnji konferenci
bomo tako imeli možnost spoznati prvo od
gostujočih skupin - Tiempos Nuevos Teatro
iz El Salvadorja.

Kultura ne pozna meja. Kultura poveže ljudi na ravneh, ki sežejo onkraj razuma in vse
do srca. Velikokrat so dognanja neubesedljiva, vendar toliko močnejša. Vabimo vas
na konferenco, kjer bomo skupaj raziskovali te ravni, tako njihovo razsežnost kot tudi
potencial.
Na konferenco se lahko prijavite na povezavi do 16. 6. 2019.
Pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno! Udeležba na konferenci je brezplačna.
Podrobnejši program konference najdete spodaj. Za dodatne informacije smo dosegljivi:
Mateja.Zoratti@nova-gorica.si, tel. št. 05 3350176 ali tina@humanitas.si,
tel. št. 01 430 03 43.

PROGRAM 21. 6. 2019

KULTURNI CENTER MOSTOVNA,
NOVA GORICA

Skupina mladih iz Tiempos Nuevos Teatro, pod mentorstvom koordinatorja, bo za nas ob
odprtju konference odigrala svojo predstavo. Po uvodnih nagovorih sledi delo v skupinah
z namenom priprave priporočil o vnosu medkulturnih, medvrstniških in širše, globalnih
pristopov v šolski sistem; posamezne skupine bodo koordinirali partnerji projekta, ena
od skupin pa je namenjena našim mladim obiskovalcem, ki bodo skupaj z najstniki iz
El Salvadorja razmišljali o prihodnosti našega sveta.
Zadnji del bo namenjen izkustvenim delavnicam, ki jih bodo za mlade in starejše pripravili
društvo Humanitas (Slovenija), Foundation for Development of the Cultural and Business
Potential of Civil Society (Bolgarija) in skupina Tiempos Nuevos Teatro (El Salvador).

9:00 – 9:30

Registracija

9:30 – 9:45

Uvod

9:45 – 10:30

»Veliko potovanje cipotade (skupine mladih) in chucho (psa)«,
predstava gledališke skupine Tiempos Nuevos Teatro iz Salvadorja

10:30 – 11:00

Uvodni nagovori
•
dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica
•
Antonia Vogelgsang, Institut Equalita e.V., koordinatorica projekta Culpeer4Change
•
Ulla Theisling, vodja projektov pri občini Köln
•
predstavnik_ca Zavoda RS za šolstvo
•
predstavnik_ca mladih
•
Tina Trdin, Društvo Humanitas, koordinatorica projekta Culpeer4Change v Sloveniji

11:00 – 11:30

Pravični odmor

11:30 – 13:00

Delo v skupinah
•
»Mladi spreminjamo svet na bolje«, moderira TNT (za mlade)
•
»Izobraževalni sistemi v državah, pregled dobrih praks in možnosti za izboljšave«
•
»Naslavljanje Ciljev trajnostnega razvoja s pomočjo medkulturnih pristopov
in pristopa globalnega učenja«

13:00 – 13:30

Predstavitve rezultatov skupin

13:30 – 14:30

Kosilo

14:30 – 16:00

Vzporedne izkustvene delavnice
•
»Gledališke igre, umetnost za vsak dan«
(Tiempos Nuevos Teatro, Salvador; poskrbljeno bo za prevod)
•
»Gledališče zatiranih in globalni izzivi«
(Humanitas, Slovenija)
•
»Verbatim teater: vključevanje mladih z manj priložnostmi«
(Foundation for Development of the Cultural and Business Potential of Civil Society,
Bolgarija; poskrbljeno bo za prevod)

16:00 – 16:30

Povzetki, evalvacija in naslednji koraki

od 16:30 naprej

Neformalno druženje

Izvedba tega dogodka je financirana s strani Evropske Unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

