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U vod

Pričujoča publikacija je rezultat skupnega dela projektnega konzorcija
nevladnih organizacij iz devetih evropskih držav, ki so sodelovale pri zasnovi
in izvedbi triletnega evropskega projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti
(Global Issues – Global Subjects).
Celostni okvir globalnega učenja je namenjen predvsem učiteljem in učiteljicam,
ki želijo v svoje delo z mladimi vnesti globalno dimenzijo, hkrati pa tudi vsem,
ki delujejo na področju formalnega izobraževanja ter želijo prispevati k bolj
vključujočemu, odprtemu in trajnostno naravnanemu izobraževalnemu sistemu.
Celostni okvir globalnega učenja naslavlja najpomembnejša vprašanja
globalnega učenja, ki smo jih raziskovali v okviru projekta, predstavljena pa so
v obliki besedila, infografike in praktičnih predlogov za vnos globalne dimenzije
v formalno poučevanje. Vsebina publikacije je razdeljena na pet medsebojno
povezanih sklopov:
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Pomen globalnega učenja ter njegovega vključevanja
v formalno izobraževanje;

Infografika o pristopu globalnega učenja z opisom tem,
veščin, vrednot, odnosov in priporočil za delovanje;

3

4

Občutljiva globalna vprašanja ter načini za njihovo
naslavljanje v razredu;

Cilji trajnostnega razvoja in predlogi za spodbujanje mladih
k njihovemu uresničevanju;

5
Standardi kakovosti v globalnem učenju.
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Standardi kakovosti v globalnem učenju

1
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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Globalno učenje2 je izobraževalni pristop, namenjen ozaveščanju posameznikov in posameznic o medsebojni povezanosti in soodvisnosti ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in aktivnega globalnega
državljanstva. Opremlja nas z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih kot državljani in državljanke sveta
potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi. Lahko nam pomaga, da se naučimo prepoznati in izkoristiti
prednosti ter zmanjšati škodljive posledice globalizacije. Pripravlja nas na vsakodnevne izzive in vprašanja,
s katerimi se soočamo tako na lokalni kot na globalni ravni, ter nam pomaga razumeti, kako naše odločitve
vplivajo na življenja drugih in na prihodnost našega planeta.

Globalno učenje nam nudi prostor za iskanje odgovorov na
vprašanja, kot so: Kako je materialna blaginja v nekaterih delih
sveta ustvarjena z revščino nekje drugje? Od kod prihaja ločitev
med človekom in naravo? Kako je formalna izobrazba kolonizirala naša srca, um in ustvarjalnost s sporočili in potrebo po
individualistični potrošniški družbi? Kako se pripraviti za soočanje z globalnimi izzivi in krizami pred nami?3
Definicij globalnega učenja je več – ena izmed bolj uveljavljenih
globalno učenje opredeljuje kot »izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja,
zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi
bilo več enakosti in človekovih pravic za vse«.4

učenja so globalno odgovorni in aktivni posamezniki in skupnosti. Globalno učenje je proces spodbujanja posameznikov
in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju
razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. V ta namen je
potrebno razvijanje formalnih in neformalnih programov izobraževanja in učenja, ki bodo temeljili na razvijanju sposobnosti kritičnega mišljenja ter drugih osebnostnih in družbenih
veščin. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko
z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij
prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim
in mednarodnim politikam«.5

Globalno učenje v Sloveniji
Delovna skupina za globalno učenje, ki deluje v okviru platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA in združuje predstavnike in predstavnice nevladnih organizacij, je leta 2008 pripravila malce širšo
definicijo globalnega učenja, ki se glasi: »Učenje za globalno
uravnoteženo sobivanje oz. krajše globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in
posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Cilj tovrstnega

V Sloveniji globalno učenje že nekaj let prepoznava in podpira
Ministrstvo za zunanje zadeve, med drugim je pomen globalnega
učenja jasno opredeljen tudi v Strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije
do leta 2030. V dokumentu je zapisano, da je dolgoročni cilj
delovanja na področju globalnega učenja, »da slovenski državljani poznajo temeljne vzroke in posledice dogajanja v svetu,
kot so revščina, lakota, neenakost in podnebne spremembe, pa
tudi mednarodne zaveze na področju trajnostnega razvoja, ter
so aktivni pri udejanjanju pravičnejšega in trajnostnega razvoja.

2
Za pristop globalnega učenja se uporabljajo različni izrazi, med
drugim globalna vzgoja, globalno izobraževanje, izobraževanje za razvoj,
vzgoja za globalno državljanstvo ipd.

4
Maastrichtska izjavi o globalnem izobraževanju, sprejeta v okviru
Sveta Evrope, 2002. Dostopno na: https://rm.coe.int/168070eb93 (pridobljeno
7. 8. 2019).

3
Andreotti, V., Stein S. idr., 2018. Gesturing Towards Decolonial
Futures Global Citizenship Otherwise Study Program. Dostopno na:
https://decolonialfuturesnet.files.wordpress.com/2019/05/decolonial-futures-gce-otherwise-1.pdf (pridobljeno 29. 10. 2019).

5
TudiTi, 2008. Dostopno na: http://tuditi.si/globalno-ucenje/#tab-id-3 (pridobljeno 7. 8. 2019).
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Obstoječe instrumente vključevanja vsebin globalnega učenja
v formalno in neformalno izobraževanje je v prihodnje treba
bolje povezati, celovito spremljati in ustrezno posodabljati.
Pri tem je ključnega pomena redno izobraževanje pedagoških
delavcev, tako v okviru začetnega izobraževanja kot del visokošolskih pedagoških programov kot v okviru sistema nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju«.6
Pomen globalnega učenja je omenjen tudi v Beli knjigi o vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). V uvodnem poglavju Strateški izzivi in usmeritve sistema vzgoje in izobraževanja
je izpostavljen pomen državljanske vzgoje, globalne vzgoje ter
vzgoje za medkulturnost.7 Globalna vzgoja, kot je opredeljena
v tem dokumentu, izpostavlja kot pomembno vse, kar v svojem
bistvu pravzaprav naslavlja globalno učenje.
Kot v Analizi področja globalnega učenja v Sloveniji8 ugotavlja
raziskovalka J. Arbeiter, ki se sklicuje na Poročilo o posnetku
stanja na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
in globalnega učenja v Republiki Sloveniji (2018), gre pri globalnem učenju za pristop, ki »v veliki meri poudarja pomen izbora
didaktičnih pristopov pri obravnavi globalnih izzivov. S tem pri
učencih spodbuja razumevanje, izkustveno učenje, proakcijsko delovanje, razvijanje veščin sodelovanja in komuniciranja,
kritičnega mišljenja, kreativnosti, empatije itd.«. Avtorica svoje ugotovitve povzame z besedami, da »globalno učenje torej
predstavlja koncept, ki bi ga bilo vredno vpletati v (ne)formalni
izobraževalni proces in hkrati njegove prvine vključevati v vsakodnevno življenje posameznikov v sodobni družbi«.9
V poročilu konference Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju, ki je leta 2018 potekala
v organizaciji Zavoda RS za šolstvo, pa je med drugim zapisano, da »mlajše generacije potrebujejo nov način poučevanja
z drugačnim didaktičnim pristopom, pomembno je v tem kontekstu razmišljati o solidarnosti, o enakosti, o vključevanju in
sodelovanju«.10

Zaradi vpetosti v utečene pristope in načine poučevanja ter
omejenih kadrovskih zmogljivosti je jasno, da nacionalni sistem
javnega izobraževanja brez sodelovanja relevantnih nevladnih
organizacij težko razvija in preizkuša nove metode globalnega učenja. Tudi v Sloveniji se zato nevladne organizacije, ki
delujemo na področju globalnega učenja, nenehno ukvarjamo
z iskanjem možnosti sodelovanja s pristojnimi institucijami. V
sodelovanju s sorodnimi organizacijami si prizadevamo za vzpostavitev medsektorskega sodelovanja, ki bi omogočilo skupen
razvoj strategije za vključevanje globalnega učenja v formalno
in neformalno izobraževanje ter mlade pripravilo na soočanje
z globalnimi izzivi, ki so pred nami.
Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
že od samega začetka delovanja na raznolike načine sodeluje z učitelji in učiteljicami ter ostalimi pedagoškimi delavci in
delavkami in si prizadeva, da bi skupaj dosegli večjo prepoznavnost in kakovost globalnega učenja v formalnem in neformalnem
izobraževalnem procesu. V ta namen razvijamo in prilagajamo
didaktična in druga izobraževalna gradiva, organiziramo izobraževanja pedagoških delavcev in delavk ter izvajamo različne
aktivnosti za mlade, od enkratnih delavnic do dolgoročne podpore mladim in njihovim mentorjem in mentoricam. V želji po
še bolj okrepljenem sodelovanju s pedagoško sfero smo v letu
2018 ustanovili Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja, ki
pedagogom in pedagoginjam omogoča neformalna srečanja,
namenjena deljenju izkušenj in izzivov, s katerimi se soočajo pri
vključevanju vsebin in metod globalnega učenja v svoje poučevanje. Članom in članicam nudimo brezplačne didaktične materiale, mentorstvo in svetovanje pri vnašanju globalne dimenzije
v pouk in druge šolske dejavnosti, prednost pri sodelovanju v
Humanitasovih usposabljanjih in druge podporne dejavnosti.
Pomen Kluba je prepoznala tudi Evropska mreža za globalno
učenje – GENE, ki nam je v letu 2018 podelila nagrado za eno
najbolj inovativnih praks globalnega učenja v Evropi.11 Pomen
nagrade za prepoznavnost globalnega učenja v Sloveniji so prepoznali tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (članu mreže
GENE), kjer so zapisali: »Nagrada pomeni priznanje slovenskim
nevladnim organizacijam za kakovostno delo in sodelovanje
na evropski ravni.«12
Prav zaradi dejstva, da je globalno učenje vseživljenjski proces,
da »nam odpira oči in um ter nas prebuja«, je ključnega pomena,
da začnemo prav vsi skupaj iskati možnosti za pozitivne spremembe v družbi – od sprememb naših vsakodnevnih navad do
sistemskih sprememb na lokalni in globalni ravni.

6
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, 2018: 34–35. Dostopno na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/5d79681620/Strategija_MRSHP.pdf (pridobljeno 7. 8. 2019).
7
Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011: 18. Dostopno na: https://
pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/09/Bela-knjiga-o-vzgoji-inizobra%C5%BEevanju-v-RS-2011.pdf (pridobljeno 7. 8. 2019).
8
Arbeiter, J., 2019: 7. Dostopno na: http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Analiza-globalnega-u%C4%8Denja-v-Sloveniji_Arbeiter_
final.pdf (pridobljeno 29. 10. 2019).
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Ibid.
10
Zavod RS za šolstvo, 2018. Dostopno na: https://www.zrss.si/objava/konferenca-globalno-ucenje-za-spodbujanje-trajnostnega-razvoja-v-vzgoji-in-izobrazevanju (pridobljeno 29. 10. 2019).
11
GENE Global Education Innovation Award, 2018. Dostopno na:
https://gene.eu/awardees-2018/ (pridobljeno 15. 1. 2019).
12
MZZ RS, 2018. Dostopno na: http://mzz.arhiv-spletisc.gov.si/si/
medijsko_sredisce/novica/40367/ (pridobljeno 15. 1. 2019).
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Globalno učenje bogati koncept učenja
z izpostavljanjem globalnih soodvisnosti, ki
povezujejo ljudi, kraje in dogodke z vsega sveta.
Globalno učenje bi bilo smiselno vključiti v šolski
sistem zaradi več razlogov:
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Naš svet postaja manjši. Vsi ljudje, tako mladi kot odrasli,
vplivamo na življenja drug drugega vsepovsod po svetu, ne
glede na to, kje se nahajamo. Če želimo učinkovito delovati v
tem prepletenem in povezanem svetu ter pozitivno oblikovati
naš vpliv nanj, moramo razumeti procese, ki potekajo v ozadju tako imenovane »globalne vasi«.

3
Mladi pogosto dobivajo informacije o globalnih izzivih iz
medijev. Globalni izzivi, kot so na primer migracije, posledice
podnebnih sprememb, mednarodna trgovina in drugi, jih
zanimajo in jih zato želijo bolje razumeti. Globalno učenje
ponuja priložnost za usmerjanje te radovednosti. Predstavitev
novih tem ponuja priložnost za mlade, da postanejo aktivni,
to velja tudi za tiste učence in učenke, ki do sedaj morda pri
pouku niso aktivno sodelovali.

5

Globalno učenje ni zgolj pridobivanje znanja o globalnih izzivih, ampak ponuja tudi dobro priložnost za razvoj veščin in
stališč, ki so ključnega pomena za kakovostno izobraževanje.
Te med drugim vključujejo kritično razmišljanje, izražanje
stališč in skupinsko delo. Globalno učenje mlade pripravi na
soočenje s sodobnimi izzivi, ki se porajajo iz globalnih kontekstov naših lokalnih življenj, ter na razvijanje veščin
za primerno ukrepanje.

4
Globalno učenje ne predstavlja dodatnega dela za učitelje
in/ali učence, predstavlja le drugačen pristop. Šola zagotavlja
številne priložnosti za sistematično vključevanje globalnega
učenja v učne načrte in obšolske dejavnosti.

6

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu so mladim
dostopne številne informacije, med katerimi pa je tudi veliko
neresničnih. Zaradi nepoznavanja in nerazumevanja širše
slike lokalnih in globalnih izzivov so mladi lahka tarča populističnih politikov, ki neresnične in zavajajoče informacije
lansirajo preko medijev in družbenih omrežij. Mladi so tako
izpostavljeni številnim primerom netenja strahu, spodbujanja
sovraštva, sovražnega govora in zavajanja glede ukrepov, ki
bi bili nujno potrebni tako na lokalni kot na globalni ravni.

Zaradi vedno bolj razširjene uporabe družbenih omrežij
mladi vedno manj komunicirajo v živo. Mnenje, strinjanje
ali nasprotovanje je mnogo lažje izraziti z nekaj kratkimi
besedami ali znaki kot pa se v živo pogovoriti z drugimi. Prav
zato je še toliko bolj pomembno, da šola mladim nudi varen
prostor, v katerem imajo možnost in podporo pri oblikovanju
in izražanju svojih mnenj, stališč in idej. V varnem okolju se
lahko naučijo izražati svoja stališča, četudi so ta drugačna od
večinskega mnenja, brez obsojanja drugih.

5
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Zdravje in dobro počutje

VR E DN OTE

V EŠČ I N E
Veščine globalnega učenja, ki se zrcalijo
v nacionalnih učnih načrtih:
veščine, ki jih mladi razvijajo pri učenju posameznih
šolskih predmetov in jim pomagajo razumeti globalne
soodvisnosti ter jih spodbujajo k odgovornemu aktivnemu
državljanstvu.

OKVIR

Veščine, ki jih spodbuja globalno učenje:

CELOSTNI
koncepcja

pridobivanje in obdelava podatkov o lokalnih
in globalnih izzivih
analiza globalnih procesov in soodvisnosti
sprejemanje informiranih odločitev glede
globalnih problemov.

Ključne veščine, ki jih globalno učenje
pomaga razvijati:
Kritična pismenost: npr. učinkovit izbor informacij
o lokalnih in globalnih izzivih
Kritično mišljenje: npr. naslavljanje kompleksnih
in kontroverznih vprašanj
Komunikacijske veščine: npr. priznavanje nasprotujočih

G EDUKACJI
L O B A GLOBALNEJ
LNEGA UČENJA

ENAKOST
DOSTOJANSTVO
MIR
PRAVIČNOST
RAZNOLIKOST
SVOBODA
TRAJNOST

ODN OSI
EMPATIJA
INTEGRITETA
ODGOVORNOST
ODPRTOST

si mnenj ter razumevanje različnih perspektiv in
svetovnih nazorov
Reševanje konﬂiktov: npr. oblikovanje in spoštljivo

SOLIDARNOST
SPOŠTOVANJE

izražanje mnenj o globalnih izzivih
Ustvarjalno mišljenje: npr. iskanje alternativnih rešitev
za globalne izzive.

PRIPOROČILA ZA DELOVANJE
MOTIVACIJA
OPOLNOMOČENJE
ZMOŽNOSTI
… za doseganje pozitivnih družbenih sprememb.
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TEME
Migracije

Podnebne spremembe

Enakost spolov

Migracije in migranti vplivajo na nacionalna gospodarstva, družbe in kulture.
Da bi dejansko razumeli stanje v državi,
bi moral vsak upoštevati vzroke in posledice migracij ter njihove globalne vzorce.

Podnebne spremembe so eden večjih
izzivov, s katerimi se dandanes sooča človeštvo. Posledice podnebnih sprememb
vplivajo na delovanje družb in gospodarstev vsega sveta in so vzrok za nastanek
nevarnih vremenskih pojavov, oteženo
pridelovanje hrane, zaostrovanje mednarodnih konfliktov idr.

Po definiciji Združenih narodov enakost
med spoloma ni le univerzalna človekova
pravica, ampak je tudi temelj trajnostnega
sveta, v katerem ljudje živijo v miru in blaginji. Zagotavljanje enakega dostopa žensk in
deklet do izobraževanja, zdravstva, dostojnega dela in do udeleženosti pri sprejemanju odločitev v politiki in gospodarstvu bo
okrepilo trajnostno ekonomijo ter koristilo
družbam in človeštvu kot celoti.

Zakaj se ljudje selijo? Od kod prihajajo ekonomski in politični migranti in kam gredo?
Kakšne so posledice migracij za državo
izseljevanja in kakšne za državo priseljeva-

Kaj so vzroki in posledice podnebnih

nja? Kaj je beg možganov? Kaj so okoljske

sprememb in kako jih lahko preprečimo?

migracije? Kaj prisili ljudi, da zapustijo svoje

Kako se lahko prilagodimo na že obstoječe

S kakšnimi oblikami neenakosti se danes

države? Kaj motivira ekonomske migrante,

spremembe in kako jih lahko blažimo? Kaj

soočajo ženske? Kako se oblike neenakosti

da zapustijo svoje matične države? Kam in

so in kaj bi lahko bile vloge politike, gospo-

spolov razlikujejo od države do države? Kaj

zakaj so se ljudje selili v preteklosti in kam

darstva, znanosti, aktivističnih gibanj in posa-

lahko kot potrošniki, kolegi, prijatelji, družin-

se selijo danes? Kam se bodo ljudje selili v

meznikov v tem procesu? Zakaj so podnebne

ski člani, fantje in dekleta, moški in ženske

prihodnosti?

spremembe za nekatere ljudi tako kontro-

naredimo, da opolnomočimo ženske? Kako

verzna tema? Kako so podnebne spremembe

lahko opolnomočenje žensk pomaga pri

povezane z ostalimi globalnimi pojavi, kot so

grajenju miru in pravičnosti v svetu? Katere

na primer migracije, mir in konflikti, biotska

so dobre prakse opolnomočenja žensk in

raznovrstnost, izobraževanje?

zagotavljanja enakosti med spoloma?

Politična moč, demokracija
in človekove pravice

Potrošništvo in proizvodnja

Mir in reševanje konfliktov
Konflikti na regionalnih, nacionalnih ali
mednarodnih ravneh v številnih državah po svetu še vedno zavirajo človekov
razvoj. Zato reševanje konfliktov ostaja
prioriteta mednarodne skupnosti, še posebej v času, ko grožnje miru prihajajo tako
iz lokalnega kot tudi iz globalnega okolja.

Človekove pravice in boj za demokracijo
ostajajo pomemben izziv tako na lokalni
kot na globalni ravni. Glede na to, da so
politični režimi in gospodarstva po svetu
tesno povezana in medsebojno odvisna,
lahko ljudje iz različnih držav vplivamo
na situacijo v oddaljenih regijah.

Kaj povzroča konflikte? Kako lahko prepre-

Večina proizvodnih verig je danes globaliziranih in pogosto uporabljamo izdelke, ki
jih proizvajajo tisoče kilometrov stran. Smo
globalni potrošniki. Kot potrošniki lahko s
svojo izbiro izdelkov vplivamo na razmere
v različnih delih sveta, možnost izbire pa je
povezana tudi z odgovornostjo.
Zakaj je proizvodnja v določenih delih

čimo ali razrešimo konflikte, ko se pojavijo?

Je globalno gledano demokracija v vzponu?

sveta cenejša? Zakaj podjetja proizvodnjo

Kako trgovina z orožjem vpliva na konflikte?

Na kakšen način lahko države spodbujajo

in storitve premeščajo iz enega kraja v

Kakšne posledice imajo konflikti na posame-

demokracijo v tujini? Ali je suverenost posa-

drugega? Kdo je odgovoren za delovne po-

znike, skupnosti in ekonomije? Kdo bi moral

meznih držav nad človekovimi pravicami?

goje v tovarnah, tudi če so te na oddaljenih

prevzeti odgovornost za reševanje mednaro-

Kako je mogoče zagotoviti ali uveljaviti

lokacijah? Kdo ima korist in kdo izgubo

dnih konfliktov? Lahko vojaška posredovanja

spoštovanje človekovih pravic? Kako lahko

zaradi globaliziranega trgovanja in preme-

povrnejo mir ali preprečijo vojno? Kakšna

suverene države z navzkrižnimi interesi

ščene proizvodnje? Ali res potrebujemo vse

je povezava med demokracijo in mirom? Je

sodelujejo za skupno dobro? Je demokracija

stvari, ki jih kupujemo? Kaj je odgovorno

globalno gledano miru na svetu vedno več?

nujen pogoj za razvoj?

potrošništvo?

Trajnostni razvoj
Kakšna vrsta razvoja je potrebna? Kaj je trajnostni

Blaginja ljudi je lahko zgrajena le na treh
stebrih razvoja: družbi, okolju in gospodarstvu. Če želimo delovati trajnostno, ne
smemo zanemariti niti enega od njih. To
ostaja izziv za celotno človeštvo, pa tudi
za vsakega posameznika in posameznico.
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razvoj? Kako lahko gospodarstva postanejo bolj
trajnostna? Kako lahko naši življenjski slogi postanejo
bolj trajnostni? Kako lahko v času naraščajočega
števila svetovnega prebivalstva zmanjšamo naš pritisk
na okolje? Kako lahko zagotovimo ravnovesje med
gospodarskim razvojem in okoljsko pravičnostjo?

I N F O G R A F I K A

O

P R I S T O P U

G L O B A L N E G A

U Č E N J A

Zdravje in dobro počutje

Biotska raznovrstnost

Proizvodnja zdravil je zelo internacionalizirana. Zdravila so izdelana in distribuirana globalno. Nekatere bolezni se hitro širijo preko mej, epidemije običajno
ne moremo zaustaviti lokalno. Na dobro
počutje posameznika vplivajo okoljski
dejavniki, pa tudi viri, ki jih ta uporablja.

Tako kot ostali živi organizmi je tudi človek del ekosistema in je odvisen od narave.
Biotska raznovrstnost je izrednega pomena za človeško življenje in zagotavlja številne vire, ki so za nas ključnega pomena.
Dandanes je izguba biotske raznovrstnosti
pereč problem vsega sveta. Zaradi človekovih dejavnosti je vedno več živalskih in
rastlinskih vrst na robu izumrtja.

Kako generična zdravila vplivajo na zdra-

Globalna ekonomija
in mednarodna trgovina
Mednarodna trgovina poganja svetovno
gospodarstvo, ki predstavlja kompleksno
mrežo soodvisnosti med državami, mednarodnimi korporacijami in posamezniki.
Vpliva na proizvodnjo, porabo, zaposlovanje, pogosto tudi na okolje in celo na
naše vsakdanje življenje (npr. krčenje proračuna zaradi finančne krize).

vstveno stanje prebivalstva na globalni
ravni? Kaj moramo storiti, da bi preprečili

Kako izguba biotske raznovrstnosti vpliva

Kako liberalizacija trgovine vpliva na raz-

civilizacijske bolezni? Zakaj številni ljudje še

na naša življenja? Kateri ekosistemi so

lična gospodarstva, družbe in okolja? Kako

vedno trpijo zaradi bolezni, ki jih je mogoče

najbogatejši v svoji raznolikosti? Pri katerih

multinacionalna podjetja vplivajo na doma-

preprečiti? Kdo bi moral plačati za razvoj

ekosistemih je najbolj ogrožena raznolikost

če in mednarodne trge? Kako lahko medna-

cepiva proti malariji? Kako lahko pozitivno

vrst? Katere človekove dejavnosti predsta-

rodna trgovina krepi lokalna gospodarstva?

vplivamo na dobro počutje ljudi, ki živijo

vljajo največjo grožnjo naravi? Kako lokalna

Zakaj pride do finančne krize in kako lahko

daleč stran od nas? Ali humanitarna pomoč

sprememba v ekosistemu vpliva na globalne

preprečimo nastanek podobnih kriz? Kdo so

rešuje izzive dobrega zdravja ljudi?

procese? Zakaj je povezovanje z naravo tako

zmagovalci in kdo poraženci globaliziranega

zelo pomembno za nas? Kako naj to naredi-

gospodarstva?

mo na trajnosten in pravičen način?

Naravni viri

Raznolikost in medkulturnost

Revščina

Naše družbe ne morejo preživeti brez
dostopa do naravnih virov. Nekateri
naravni viri se obnavljajo sami, če jih
smotrno uporabljamo, ostali so neobnovljivi. Zagotavljanje dobrega upravljanja z naravnimi viri na trajnosten način
je ključen globalni izziv.

Družbe postajajo vedno bolj raznolike. To
pomeni, da moramo državljani in državljanke razumeti drug drugega, da lahko dobro živimo skupaj. Medkulturni odnosi niso
več omejeni na potovanja v tujino, ampak
so postali del naše vsakodnevne izkušnje.

Revščina je eden največjih izzivov našega
časa, zaradi nje so za dostojno življenje
prikrajšane milijarde ljudi tako z globalnega juga kot tudi z globalnega severa.
Globalne soodvisnosti lahko povzročajo ali ohranjajo revščino, lahko pa se
skupnostim in posameznikom pomagajo izviti iz revščine.

Kako kulturna raznolikost vpliva na naša
Kako lahko neobnovljive naravne vire

življenja? Kakšen prispevek družbi prinaša

zamenjamo z obnovljivimi? Kako lahko

raznolikost in kakšne izzive predstavlja za

Kaj pomeni biti reven? Kako se revščina raz-

zmanjšamo našo odvisnost od nafte? Kako

nas? Kako je sodelovanje znotraj medkulturne

likuje v državah po svetu? Zakaj je revščina

lahko rešimo »tragedijo skupnih dobrin« za

skupine drugačno od sodelovanja v homogeni

past, ki se lahko prenaša iz roda v rod? Kako

različne vire? Kdo lahko uveljavi in zahteva

skupini? Kako medkulturna raznolikost vpliva

se lahko ljudje izvijejo iz revščine? Kaj je

trajnostno upravljanje z viri? Kaj pomeni, da

na skupinsko dinamiko? Kako lahko medkul-

potrebno narediti, da bi revščino izkoreninili

pravično uporabljamo vire?

turne razlike vodijo do bolj dinamične družbe?

lokalno in globalno?

Izobraževanje

Hrana in kmetijstvo

Izobraževanje je eden izmed kazalnikov
Indeksa človekovega razvoja. Kakovostno
izobraževanje bi moralo biti vključujoče in
pravično za vse, dostop do izobraževanja
bi moral biti omogočen tudi marginaliziranim skupinam. Izobraževanje je temeljni dejavnik za spodbujanje trajnostnega
razvoja, razbijanja stereotipov in razvoja
veščin, vrednot in odnosov, ki mlade spodbujajo k aktivnemu delovanju v družbi.

Kaj pomeni »kakovostno izobraževanje«?
Kako univerzalno osnovno izobraževanje
vpliva na družbe? Kako lahko osnovnošolsko

Dandanes uživamo hrano, ki prihaja z vsega
sveta. Pridelava hrane presega naše potrebe, kljub temu pa ni porazdeljena pravično.

izobraževanje prispeva k odpravljanju razlik
med spoloma in k blaginji ljudi? Kaj lahko

Od kod prihaja hrana, ki jo uživamo? Kaj

storimo, da povečamo vpis v osnovno šolo?

je gensko spremenjeni organizem (GSO) in

Kako lahko z orodji, ki nam jih ponuja naš izo-

kako vpliva na pridelavo hrane? Kako sta se

braževalni sistem, zgradimo trajnosten svet?

proizvodnja in trgovina s kmetijskimi izdelki
spremenili na globalni in lokalni ravni? Kako
bi lahko preprečili lakoto? Kako kmetijska
politika EU vpliva na proizvodnjo hrane v
ostalih delih sveta in kako v naših državah?
Kdo izvaža kmetijske izdelke in kdo jih uvaža?
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ODNOSI IN VREDNOTE

Pri soočanju z globalnimi, medsebojno
povezanimi izzivi bi se morali biti mladi sposobni
navezati na svoj notranji sistem vrednot in stališč.
Globalno učenje sega onkraj prenosa znanja
in zahteva globlje odzive in dejanja.

!

!

SPOŠTOVANJE

Mladi spoznavajo, da je vsak človek upravičen do uveljavljanja svojih človekovih
pravic, ne da bi s tem namerno oviral ali
škodoval drugim ljudem.

!

ODPRTOST

EMPATIJA

Mladi prepoznavajo, da imajo ljudje različna verska prepričanja, vrednote in stališča, ki vodijo do različnih dejanj in vedênj.
Pripravljeni so kritično razmišljati ter sprejeti druge ljudi in z njimi sobivati.

Mladi se zavedajo različnih potreb in
čustev ljudi iz drugačnih kulturnih, verskih,
socialnih idr. okolij ter se zavestno trudijo,
da bi prepoznali načine izpolnjevanja teh
potreb in spoštovali čustva drugih ljudi.

vico do izobraževanja, ter razpravljajo o tem,

Primer: Mladi sodelujejo na prireditvi, name-

Primer: Mladi se učijo o vplivu, ki ga imajo

kako izboljšati dostop do izobraževanja po

njeni praznovanju kulture, ki je drugačna od

podnebne spremembe na življenje ljudi po

vsem svetu, pri čemer pa ne motijo svojih

njihove. Spoznajo pomen tega praznovanja

svetu, in iščejo načine, na katere bi prispevali

vrstnikov in vrstnic pri učenju.

in ga poskušajo tudi sami sprejeti.

k reševanju problemov podnebne krize.

Primer: Mladi razumejo, da ima vsakdo pra-

!

!

INTEGRITETA

Mladi prepoznavajo svoje identitete, stališča in vrednote in se vedejo v skladu z njimi
v različnih, tudi zahtevnih situacijah. Svoja stališča in vrednote so pripravljeni tudi
prevpraševati ter jih spremeniti, če ugotovijo, da so npr. nepravična ali škodljiva.

ODGOVORNOST

Mladi razumejo vpliv, ki jih imajo njihove
odločitve na lokalne in globalne izzive.
Verjamejo, da lahko spremenijo stvari in
so opolnomočeni, tako da lahko prispevajo k bolj pravičnemu, mirnemu in trajnostnemu svetu.

!

SOLIDARNOST

Mladi sami sebe vidijo kot del globalne
skupnosti in jo aktivno sooblikujejo.
Primer: Ko se mladi učijo o nepravičnostih, ki
se dogajajo v lokalni ali globalni skupnosti,
podpirajo tiste, katerih človekove pravice so
kršene.

Primer: Ko organizirajo šolsko debato in so

Primer: Mladi se učijo o trajnostnem razvoju

soočeni s kontroverznimi trditvami, mladi

kot izrazu naše odgovornosti do prihodnjih

oblikujejo svoje odzive in odgovore, sklicujoč

generacij. Skušajo razumeti, na katera pod-

se na človekove pravice.

ročja vplivajo, in prevzemajo odgovornost
za svoje odločitve in dejanja.
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VEŠČINE

Globalno učenje je pristop
k učenju in k poučevanju. Obravnava
izzive, ki izhajajo iz globalne povezanosti
in soodvisnosti, obenem pa spodbuja uporabo
metodologije, ki je bolj osredotočena na učence,
participacijo in vključevanje.
Ta kombinacija je odlična podlaga za razvoj
veščin, ki so v današnjem globaliziranem svetu
nujno potrebne.
Globalno učenje mladim omogoča,
da pridobijo tri vrste veščin:

Veščine, ki jih spodbuja globalno učenje
→1
Globalno učenje pomaga mladim razumeti kompleksen in soodvisen svet,
v katerem so različne regije in skupnosti povezane. To jim pomaga pri učenju
o globalnih izzivih, analizi globalnih procesov in pri sprejemanju odločitev na
osnovi pridobljenih informacij. To je fokus globalnega učenja in njegov edinstven prispevek k izobraževalnemu procesu.

2
1
Pridobivanje in obdelava
informacij o lokalnih
in globalnih izzivih
Mladi se učijo o lokalni in mednarodni
trgovini in pravilih trgovanja ter zbirajo
primere pravičnih in nepravičnih trgovinskih praks.

1 0
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Analiza globalnih procesov
in soodvisnosti
Mladi analizirajo vplive mednarodne trgovine na družbe, gospodarstva in okolje
po svetu (npr. kako lahko mednarodna
trgovina ustvarja delovna mesta, ohranja
revščino, krepi gospodarstvo ali prispeva
k okoljskim problemom).
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O
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3
Sprejemanje informiranih
odločitev glede globalnih
izzivov
Mladi razpravljajo o tem, kako so ti izzivi
povezani z njihovimi življenji, ter o tem, ali
so pripravljeni v zvezi s tem ukrepati ali
ne (npr. ali naj kupujejo izdelke pravične
trgovine, ali naj se zavzemajo za reformo
mednarodnega trgovinskega sistema).
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Vidiki ključnih veščin, ki jih pomaga razvijati globalno učenje
→2
Globalno učenje prispeva tudi k razvoju ključnih veščin, na katere se
osredotoča celoten šolski sistem in ki so prepoznane kot ključne za to,
da bodo lahko mladi učinkovito funkcionirali tako v zasebnem kot v
poklicnem življenju.

Ključna veščina

Kritična
pismenost

Kritično mišljenje

Komunikacija

Reševanje
konfliktov

Ustvarjalno
mišljenje

Komponenta
ključne veščine,
ki jo pomaga
razvijati
globalno učenje

Učinkovit izbor
informacij
o lokalnih in
globalnih izzivih

Naslavljanje
kompleksnih in
kontroverznih
vprašanj

Priznavanje
nasprotujočih
si mnenj ter
razumevanje
različnih
perspektiv in
svetovnih nazorov

Oblikovanje
in spoštljivo
izražanje mnenj
o globalnih izzivih

Iskanje
alternativnih
rešitev za
globalne izzive

Kako lahko
to dosežemo
s pomočjo
globalnega
učenja

Mladi iščejo
logične povezave
med pojavi,
njihovimi vzroki in
posledicami, npr.
vzroki in posledice
nizke stopnje vpisa
deklet v šolo. Nato
neenakost med
spoloma preučijo s
pomočjo različnih
vrst podatkov.
Tako lahko opisne
vire primerjajo
z numeričnimi
podatki in nato
sami pridejo
do zaključkov.
Številčne podatke
lahko uporabijo
tudi za analizo
obravnavanega
problema, izračun
učinkovitosti
predlaganih
rešitev itd.

Mladi razpravljajo
o tem, ali je lahko
mednarodno
vojaško
posredovanje
upravičena
reakcija na
množično kršenje
človekovih pravic
med državljansko
vojno, ter o tem,
ali preprečuje
nadaljnje kršitve
ali povzroča še
več težav za ljudi,
ki jih je vojna
najbolj prizadela.

Mladi se učijo
o problemu
generičnih
zdravil in njihovi
dostopnosti v
različnih delih
sveta. Analizirajo
različne pristope
do zaščite pravic
intelektualne
lastnine (nekdo na
primer zagovarja
striktno zaščito
teh pravic
kot pogoj za
inovacijo, nekdo
drug pa trdi, da
bodo zaradi tega
zdravila postala
nedostopna za
številne ljudi).

Mladi analizirajo
vpliv, ki ga
imajo migracije
na trg dela v
njihovi državi,
ter posledice za
različne skupine
prebivalstva.
Razpravljajo
o različnih
migracijskih
politikah, ki
jih predlagajo
različne politične
stranke, in
razvijajo
argumente, s
katerimi bi podprli
predloge, ki se jim
zdijo smiselni.

Mladi se učijo
o tem, kako
se proizvaja
energija v njihovi
državi in kateri
viri energije so
najbolj razširjeni.
Razmišljajo
o alternativnih
virih energije,
z uporabo katerih
bi njihova država
ali lokalna
skupnost postala
bolj trajnostna.
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Veščine globalnega učenja, ki se zrcalijo
v učnih načrtih posameznih predmetov
→3
Globalno učenje je lahko in bi moralo biti sestavni del učnega načrta šolskih
predmetov. S tem ko obravnavani temi dodamo globalno perspektivo, lahko
učencem in učenkam še dodatno pomagamo, da osvojijo veščine, ki so predvidene v učnem načrtu posameznih predmetov.
Nekaj primerov veščin, ki so vključene v učne načrte, z globalnim učenjem
pa lahko njihov razvoj še dodatno okrepimo:

PREDMET

VEŠČINA

PRIMER

Geografija

•

•

Povezovanje geografskega
znanja in ozaveščanja o aktualnih okoljskih in družbenih
pojavih na lokalni, regionalni
in globalni ravni omogoča
poglobljeno razumevanje
povezanosti in soodvisnosti
ljudi in narave na različnih
koncih sveta.

•

•
•
•

PROSTORSKA PREDSTAVLJIVOST
IN SPOSOBNOST UMESTITVE
V PROSTOR
RAZUMEVANJE
VZROČNO‑POSLEDIČNIH
(GLOBALNIH) PROCESOV
KRITIČNO MIŠLJENJE
KRITIČNA PISMENOST
DIGITALNA PISMENOST

•

•

•

•

Zgodovina
Širše razumevanje zgodovinskih dogodkov in procesov
lahko osvetli ozadje današnjih družbenih sistemov,
lokalnih in globalnih konfliktov, migracijskih tokov, socialne nepravičnosti, izkoriščanja
in drugih družbenih pojavov
ter njihovih vplivov na vsakodnevno življenje ljudi po svetu. Poglobljeno razumevanje
teh procesov lahko prepreči,
da bi se napake iz zgodovine
ponovile v prihodnosti.

•
•
•
•
•
•

AKTUALIZACIJA
KRITIČNO MIŠLJENJE
DELO Z VIRI
UČENJE UČENJA ZGODOVINE
ČASOVNA IN PROSTORSKA
ORIENTACIJA
DELO NA TERENU

•

•

•

•

•

•
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Učenci na zemljevidu poiščejo države/
območja konfliktov zaradi pomanjkanja
vode, ogroženosti zaradi poplav ipd.
Učenci raziskujejo vzroke in posledice
naravnih nesreč, prekomernega črpanja
naravnih virov, migracij, ksenofobije ipd.
Učenci poiščejo, preverijo in ovrednotijo
verodostojnost podatkov in virov
o posledicah obravnavanega izziva (npr.
priseljevanje in izseljevanje v Evropo oz.
iz Evrope).
Učenci prepoznajo bistvene informacije,
navedene v besedilih, grafih, zemljevidih
in drugih virih.
Učenci se naučijo uporabljati digitalne
vire in programe (npr. uporaba
interaktivnih zemljevidov).

Učenci iščejo povezave med
zgodovinskimi dogodki in dogodki
v sedanjem času (npr. selitve, vzpon
nacizma), pri tem pa si pomagajo
z iskanjem aktualnih informacij
v različnih medijih.
Učenci razumejo vzroke in posledice
zgodovinskih dogodkov ter jih kritično
obravnavajo z več zornih kotov in
perspektiv (npr. dogodek poskušajo
analizirati z vidika več vpletenih strani).
Učenci se naučijo uporabljati različne
vire, tako primarne kot sekundarne, ter
razumejo razliko med njimi.
Učenci se naučijo, kako obravnavano
snov razumeti v širšem zgodovinskem
kontekstu.
Učenci pri obravnavi zgodovinskih
dogodkov uporabljajo različne
pripomočke (npr. časovni trak, različne
zemljevide, fotografije, video material,
literarna besedila).
Učenci se naučijo učiti tudi izven razreda
(npr. ogled razstav, uporaba aplikacij,
iskanje ostankov preteklosti v lokalnem
okolju).

G L O B A L N E G A

U Č E N J A

Domovinska in državljanska
kultura in etika
Krepitev zavedanja o pomenu
spoštovanja drugih ljudi in
narave, razvoj empatije, omogočanje prevpraševanja lastnih
odnosov in vrednot, prepoznavanje neenakosti in krivic ter
poznavanje človekovih pravic
in dolžnosti spodbujajo razvoj
odgovornih in družbeno aktivnih posameznikov.

•
•
•
•
•

KRITIČNO MIŠLJENJE
ARGUMENTACIJA
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
AKTUALIZACIJA
EMPATIJA

•

•

•

•

•

Tuji jeziki

•
•

Krepitev bralnega, pisnega
in ustnega razumevanja ter
povezovanja besedišča z aktualnimi tematikami z uporabo
različnih metod lahko prispeva
k poglobljenemu razumevanju
obravnavane teme ter hkrati
spodbuja večjo angažiranost
pri izražanju lastnega mnenja
v tujem jeziku.

•
•

•

•

•

Povezovanje splošno uporabljenih matematičnih
izrazov, znakov in simbolov in
vsebinskega znanja z različnih
področij omogoča razvoj bolj
celovitega pogleda in globljega
razumevanjema naravnih in
družbenih pojavov v svetu.

•
•
•

|

•

•

Matematika
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MEDKULTURNO SPORAZUMEVANJE
OZAVEŠČANJE IN PRESEGANJE
STEREOTIPOV
KRITIČNO MIŠLJENJE
ARGUMENTACIJA

OBDELAVA IN PRIMERJAVA
PODATKOV
BRANJE GRAFOV IN TABEL
RAČUNANJE SREDNJIH VREDNOSTI
POVEZOVANJE MATEMATIČNEGA
ZNANJA Z RAZLIČNIMI VSEBINAMI
TER SITUACIJAMI
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•

•
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Učenci iščejo in kritično vrednotijo različne
vire informacij ter poskušajo na vsako
obravnavano temo pogledati s čim več
zornih kotov in perspektiv.
Učenci se naučijo zagovarjati svoja stališča
in so zmožni spoštljivega in konstruktivnega
pogovora v obliki dialoga, diskusije, okrogle
mize, igre vlog idr.
Učenci razumejo vlogo in vpliv vsakega
posameznika v svetu ter aktivno sodelujejo
v aktivnostih šolske in lokalne skupnosti
(npr. skupnostne akcije, diskusije, kampanje,
demonstracije).
Učenci raziskujejo povezave med lokalnimi
in globalnimi izzivi (npr. pomen spoštovanja
in zagotavljanja človekovih pravic vseh ljudi,
vpliv življenjskega stila na ljudi in okolje).
Učenci s pomočjo uporabe različnih orodij
(npr. film, knjiga, osebni stik) razvijajo
empatičen odnos do drugih ljudi in do narave.

Učenci spoznavajo pomembnost znanja
tujih jezikov za sporazumevanje z ljudmi iz
različnih kulturnih in geografskih okolij.
Učenci krepijo pisno in ustno izražanje in
zagovarjanje svojih stališč v tujem jeziku.
Učenci se naučijo iskati in kritično vrednotiti
informacije v tujem jeziku, ki so dostopne
v medijih, na svetovnem spletu, na izdelkih
in drugje.
Učenci usvojijo različne načine sodelovanja
pri diskusiji (tako v manjši skupini kot v
razredu) ter se naučijo spoštovati mnenja
drugače mislečih.

Učenci povezujejo matematično znanje
(npr. računanje razmerij, površine idr.) s
snovjo, ki so jo usvojili pri drugih predmetih
ter si tako ustvarijo širšo sliko o naravnih,
družbenih in kulturnih pojavih (količina
zavržene hrane, višanje gladine morja,
revščina, izpusti CO2 idr.).
Učenci se naučijo uporabljati splošno
uporabljane matematične izraze, znake
in simbole, ki jih srečujejo v vsakdanjem
življenju.
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Današnji mladi bodo odrasli v državljane in državljanke prihodnosti, toda kaj prihodnost prinaša, ostaja
negotovo. Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da bodo soočeni z odločitvami glede številnih vprašanj, o katerih imamo ljudje različna in nasprotujoča si stališča. Če želimo, da se mladi razvijejo v odgovorne globalne državljane, ki bodo aktivni tako na lokalni kot na globalni ravni, jim moramo omogočiti, da se soočijo
z različnimi globalnimi izzivi, tudi bolj kontroverznimi. Učitelji imajo ključno vlogo v procesu, ki mladim
omogoča razvoj za to potrebnih veščin. Pri tem nihče ne pričakuje, da bi poznali odgovore na vsa ta kompleksna in občutljiva vprašanja, saj za te pravzaprav ni »pravih« ali »napačnih« odgovorov – prav diskusija
o globalnih izzivih in občutljivih vprašanjih, povezanih z njimi, namreč učiteljem omogoča, da prevprašujeajo svoja lastna stališča in se skupaj z mladimi poglobijo v iskanje odgovorov in idej.

Kaj so občutljivi globalni izzivi?
Nemogoče je natančno definirati, kaj so kontroverzni ali občutljivi globalni izzivi, saj se razumevanje teh razlikuje od človeka
do človeka, od šole do šole, od skupnosti do skupnosti itn. Kljub
temu obstajajo vprašanja, ki pogosto sprožijo čustvene odzive in strastno zagovarjanje različnih stališč, zato jih je treba

v razredu naslavljati zelo previdno. Prav tako je pomembno,
da učitelji upoštevajo stališča lokalne skupnosti ali staršev
o obravnavanem vprašanju ter razmislijo, kako bi se lahko
kdo od njih odzval na dejstvo, da se o občutljivih temah razpravlja v šoli.

Na splošno bi lahko vprašanja o občutljivih globalnih izzivih
opisali kot vprašanja, ki:

→1

→2

→3

globoko delijo družbo (npr. migracije,
varčevalni ukrepi, Brexit);

izzovejo prevpraševanje osebnih vrednot
in prepričanj (npr. vera, rasizem, politično
prepričanje, spolna usmerjenost);
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→4

ustvarjajo konfliktne razlage (npr. zgodovinski
dogodki, mednarodni konflikti, kot npr. Palestina
in Izrael);

vzbujajo močne čustvene odzive (npr. zločin
in kazen, testiranje zdravil na živalih, pravica
do splava).

O B Č U T L J I V I H

G L O B A L N I H

I Z Z I V O V

V okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti raziskujemo
različne globalne izzive, med drugim tudi nekatere, ki so se po
izsledkih projektne raziskave izkazali za občutljive: podnebne
spremembe, migracije in enakost med spoloma. Zavedamo se,
da je lahko razumevanje določenih globalnih izzivov v nekaterih državah ali lokalnih skupnostih bolj občutljivo kot v drugih.
Zato je potrebno najprej ugotoviti, katere teme so občutljive
ali kontroverzne za posamezno šolo ali lokalno skupnost, ter se
nato odločiti, kako bi jih bilo smiselno nasloviti skupaj z mladimi.

KATERA VPRAŠANJA, POVEZANA
Z GLOBALNIMI IZZIVI, SO OBČUTLJIVA
ALI KONTROVERZNA NA VAŠI ŠOLI?
ZAKAJ SO TA VPRAŠANJA ZA VAS
OBČUTLJIVA ALI KONTROVERZNA?

Zakaj pri pouku naslavljati
občutljive globalne izzive?
Občutljivi globalni izzivi in vprašanja, povezana z njimi, so realnost našega vsakdana. Mladi morajo zato čimprej razviti veščine,
ki so potrebne za spopadanje z zahtevnimi in spreminjajočimi
se perspektivami v njihovi skupnosti in širšem okolju. Učenje

!

o občutljivih globalnih izzivih jim omogoča, da pridobijo znanje in razumevanje raznolikih aktualnih tematik ter priložnost
za kritičen razmislek o svojih lastnih vrednotah in stališčih, pa
tudi o raznolikih stališčih drugih ljudi.

!

Veščine in vrednote

Sodobno življenje

Naslavljanje občutljivih globalnih izzivov v razredu
lahko spodbudi poglobljeno razmišljanje in razumevanje. Še posebej podpira razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, logičnega sklepanja, procesiranja in
povzemanja informacij ter vrednotenje različnih mnenj.

Mladi se lahko v razredu ali lokalnem okolju počutijo
marginalizirani zaradi številnih razlogov, kot so revščina,
etnična pripadnost, spol, spolna usmerjenost, veroizpoved,
posebne potrebe ali družbeni sloj. Večina mladih je tekom
odraščanja pogosto priča raznovrstnim odzivom na občutljiva
ali kontroverzna vprašanja, tako v svojem domačem okolju
kot v lokalni skupnosti, preko medijev pa so izpostavljeni
tudi soočanju z nacionalnimi in globalnimi izzivi. Šole lahko
omogočijo (in bi morale omogočiti) prostor, kjer lahko mladi
varno raziskujejo in naslavljajo tovrstna vprašanja.

Globalni procesi so kompleksen pojav, ki ga – še posebej mladi – težko razumejo. Zato je pomembno, da si
razjasnijo svoje občutke in vrednote ter se naučijo razmišljati s svojo glavo. Številni začetni odzivi na občutljiva globalna vprašanja so močni in čustveni, zato je
pomembno, da mladim zagotovimo čas in prostor za
nadaljnje raziskovanje, pojasnjevanje in razumevanje
vrednot, ki so podlaga za takšne odzive. Z aktivnim
sodelovanjem v zahtevnejših diskusijah se mladi
naučijo oblikovati utemeljene argumente, spoštovati
mnenja drugih, upoštevati različna stališča in razreševati konflikte. Te veščine jim omogočajo, da krepijo
odpornost in samozavest pri upravljanju s konflikti, ki
lahko nastanejo kot odziv na globalne izzive ali izzive
v njihovih lastnih življenjih, najsibo to na igrišču, doma
ali v njihovi lokalni skupnosti.
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Pristop globalnega učenja s spodbujanjem temeljnih veščin
in vrednot, ki jih učenci in učenke razvijejo s pomočjo participativne metodologije, podpira proces učenja o občutljivih
globalnih izzivih.

O B Č U T L J I V I H

KAKŠNE SO PRILOŽNOSTI IN IZZIVI PRI
UČENJU O OBČUTLJIVIH GLOBALNIH
IZZIVIH NA VAŠI ŠOLI?

G L O B A L N I H

I Z Z I V O V

Ustvarjanje varnega okolja, v katerem
lahko mladi raziskujejo globalne izzive
Ko v razredu predstavljamo občutljive globalne izzive, je ključno,
da ustvarimo varno in primerno okolje, kjer mladi lahko o njih
prosto razpravljajo. Hkrati pa moramo zagotoviti, da so pri svobodnem izražanju mnenj spoštovane vrednote človekovih pravic.

Ker pa lahko do raznih polemik med mladimi nepričakovano pride tudi izven razreda, na igrišču ali na šolskem izletu, je
pomembno, da njihova vprašanja in odzive primerno naslovimo
takrat, ko se pojavijo.

Idealno bi bilo, če bi lahko učitelji obravnavanje občutljivih
vprašanj podrobno načrtovali vnaprej ter dovolj časa namenili
vzpostavljanju osnovnih pravil in grajenju odnosov v razredu.

Za vključujočo diskusijo, v kateri lahko sodelujejo vsi učenci in
učenke, je pomembno postaviti osnovna pravila. Osnovna pravila lahko učitelj določi skupaj z mladimi. Tu je nekaj predlogov:

↓

↓

↓

Naenkrat lahko govori
le ena oseba.

Prevprašujmo ideje,
ne ljudi.

Uporabljajmo
primeren jezik.

↓

↓

↓

Pokažimo spoštovanje
do stališč drugih.

Pojasnimo razloge
za svoja stališča.

Vsakdo lahko izrazi
svoje mnenje.

Ljudje pogosto zagovarjamo vrednote, kot sta na primer spoštovanje in strpnost, zato je smiselno, da ta dva pojma prevprašujete in razmislite, kaj resnično pomenita. Na primer, kako
spoštovati druge, ko se z njimi nikakor ne strinjamo? Ali res
verjamemo, da so vsi ljudje enaki?

KATERA SO VAŠA KLJUČNA VPRAŠANJA,
KO Z UČENCI IN UČENKAMI
POSTAVLJATE OSNOVNA PRAVILA?
ALI LAHKO TA VPRAŠANJA POVEŽETE
S ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI IN
ODGOVORNOSTMI?

S – SVOBODA IZRAŽANJA
S – V SPOŠTLJIVEM OKOLJU
E – KJER SMO VSI ENAKI
R – IN ČASTIMO RAZNOLIKOST

1 6

|

N A S L A V L J A N J E

O B Č U T L J I V I H

G L O B A L N I H

I Z Z I V O V

Vloga učitelja

Pomembno je, da se zavedamo dejstva, da so včasih obravnavana vprašanja zelo kompleksna in da je za oblikovanje odgovora
potreben čas za razmislek. Mladim jasno pokažemo, da ni nič
narobe, če smo včasih negotovi ali če spremenimo svoje mnenje. Učitelj lahko pri naslavljanju občutljivih ali kontroverznih
tem v razredu uporabi pet različnih pristopov oz. vlog. Smiselno
je, da je pri izbiri pristopa prilagodljiv, hkrati pa mora biti jasno, zakaj je v posamezni situaciji uporabil določen pristop.

Učitelj ima pri diskusiji o občutljivih temah bistveno vlogo in
pomembno je, da zna oceniti, ali, kdaj in kako naj izrazi osebne vidike in mnenja. Do katere meje je možno ali celo zaželeno, da učitelj ohrani nevtralnost glede obravnavane teme?
Medtem ko je na prvi pogled jasno, da bi moral biti učitelj
pri diskusiji nevtralen, je v praksi to skoraj nemogoče doseči.
Večina ljudi vedno razkrije svoje stališče s tonom govora, rabo
jezika in govorico telesa, še posebej takrat, ko imajo o obravnavani temi zelo trdno mnenje.

Vloge

3

1

2

Nevtralen ali nepristranski
moderator:

Izraženo zanimanje:

Hudičev advokat:

Izrazi svoj pogled na obravnavano temo,

Namerno izrazi stališče, ki nasprotuje

Nikoli ne izraža svojih osebnih pogledov

zato da učenci spoznajo njegovo mnenje.

stališču razreda (kadar med učenci

na obravnavano temo. Zagotavlja pravično

in učenkami obstaja soglasje

in uravnoteženo zastopanje širokega

o obravnavani temi).

razpona različnih stališč.

4

5

Uradno stališče:

Zaveznik:

Zavzame uradno stališče

Zagovarja stališča učencev,

do obravnavane teme in predstavlja

ki so v razredu v manjšini.

stališče šole ali skupnosti.

Primerna je lahko katerakoli izmed teh vlog – izbira je odvisna
od več dejavnikov, kot so na primer obravnavana tema, starost
učencev in učenk ter predhodno znanje.

KDAJ BI BILO PRIMERNO OZIROMA
NEPRIMERNO, DA BI UPORABILI
TE VLOGE?
BI KATERE OD TEH VLOG PREVZELI
LAŽJE KOT DRUGE?
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Napotki za naslavljanje občutljivih
globalnih izzivov v razredu

!

Naslavljanje občutljivih globalnih izzivov v razredu je lahko za učitelje precej
naporno in jim predstavlja številne izzive. Tu je nekaj koristnih napotkov,
ki si jih je vredno zapomniti.

→1
→2
→3

→4

Skupaj z mladimi določite osnovna
pravila obnašanja.

→5
→6

Mlade spodbujajte k refleksiji
in samorefleksiji.

Preden začnete razpravljati
o občutljivih globalnih izzivih,
z mladimi vzpostavite odkrit odnos.

Pripravite se za vsako obravnavano
temo.

→7

→8

Izogibajte se čustvenim odzivom.

Jasno se odzovite na primere
sovražnega govora in se z mladimi
pogovorite o tem, zakaj ni sprejemljiv.

Pripravljeni bodite za nadaljnja
vprašanja in diskusijo, kadar bo
to potrebno.

Izpostavite vrednote, ne razpravljajte
o dejstvih ter ne kritizirajte mnenj.

Metode, ki jih lahko uporabite za naslavljanje
občutljivih globalnih izzivov
Občutljiva in kontroverzna vprašanja se dotikajo globoko zakoreninjenih mnenj in stališč, zato prevladujoči didaktični pristopi
v današnjem šolskem sistemu niso najbolj primerni za spopadanje z njimi. Uporaba participatornih in interaktivnih metodologij

ob soočanju s tovrstnimi temami spodbuja mlade k temu, da
prevzamejo aktivno vlogo pri svojem lastnem učenju. Prav tako
so uporabni tudi drugi pristopi, ki spodbujajo kritično mišljenje
in empatijo.

Omenjene metodologije lahko združimo v nekaj kategorij:
!

!

metode razpravljanja,

!

uporaba gledaliških tehnik,

!

delo z zgodbami,

!

uporaba vizualizacije,

!

delo s fotografskim

vključevanje zunanjih

ali video gradivom,

gostov,

!

uporaba interaktivnih iger.
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KAJ so cilji trajnostnega razvoja?
Pravičen, trajnosten in miren svet za vse niso le sanje, temveč
zaveza, ki so jo sklenile države članice Organizacije združenih
narodov (OZN) leta 2015. V uradnem dokumentu Spremenimo
svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 203013 je zapisanih 17
ciljev, imenovanih cilji trajnostnega razvoja (CTR). Dokument
predstavlja poziv k ukrepom za vse nas – ne le za državljane in
državljanke, ampak tudi za vlade, zasebni sektor in mednarodne institucije. Če želimo doseči vse cilje in 169 podciljev, ki so
opredeljeni v dokumentu, bi morali vsi sektorji tesno sodelovati
in poiskati skupne rešitve za globalne izzive. Družbeni, gospodarski in kulturni izzivi, ki so povezani z globalnim razvojem, so
pogosto tesno povezani – tako kot CTR, ki zahtevajo ogromna
in usklajena globalna prizadevanja. Vsakdo lahko podpre to
široko paleto prizadevanj in vsakdo lahko prispeva k temu, da
skupaj dosežemo zastavljene cilje – tudi učenci in učenke ter
šolska skupnost.

Podcilj CTR 4.7, ki opisuje globalno učenje:

13
MZZ RS, 2019. Dostopno na: http://mzz.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Politike_MRS/Spremenimo_svet_-_
Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf (pridobljeno 8. 8. 2019).
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KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI
GLOBALNI IZZIV, S KATERIM SE
TRENUTNO SOOČA SVET?
H KATEREMU CILJU TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA BI NAJRAJE PRISPEVALI?
KAKŠNE VRSTE AKTIVNOSTI BI
LAHKO UVEDLI NA VAŠI ŠOLI?

»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«.14

14
MZZ RS, 2019. Dostopno na: http://mzz.arhiv-spletisc.gov.si/si/
zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_
in_humanitarna_/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_4_vsem_enakopravno_zagotoviti_kakovostno_i/index.html (pridobljeno 8. 8. 2019).

T R A J N O S T N E G A

R A Z V O J A

Si želite to temo spoznati podrobneje?
Na svetovnem spletu so na voljo številne strani
in uporabni viri o CTR, med drugim:

Globalni cilji:
http://www.globalni-cilji.si,

The World’s Largest Lesson:
http://worldslargestlesson.globalgoals.org,

Z globalnim učenjem do globalnih ciljev:
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/ctr_issuu.pdf,

Teach SDGs:
http://www.teachsdgs.org,

»Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj«:
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/06/
SDGS-prirocnik.pdf,

Sustainable development Goals – My World Survey:
https://myworld2030.org,

Prihodnost, ki jo želimo:
http://www.poznavalec.si/wp-content/uploads/2017/11/
SDG_2017.pdf,
Od razvojnih ciljev tisočletja do ciljev trajnostnega razvoja:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/
multilaterala/razvojno-sodelovanje/5cb3a54cbc/Ciljitrajnostnega-razvoja-SLOGA.pdf,

Act4sdgs:
http://act4sdgs.org,
The Global Goals:
https://www.globalgoals.org,
17Goals – The Story Behind the Goals:
http://17goals.org/the-story-behind-the-goals.www.sustainabledevelopment.un.org

Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja Slovenije:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7838,
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KAKO cilje trajnostnega razvoja
predstaviti v razredu?
!

Vnos globalne dimenzije v poučevanje
in druge šolske dejavnosti

V okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti smo skupaj z zainteresiranimi učitelji in učiteljicami pripravili priročnike, v katerih so predstavljene aktivnosti globalnega učenja,
primerne za učne ure posameznih predmetov v zadnji triadi
osnovne šole. Aktivnosti so zasnovane tako, da so z manjšimi
prilagoditvami zahtevnosti primerne tudi za mlajše ali starejše
učence in učenke osnovnih in srednjih šol. Globalno dimenzijo
lahko vnesemo prav v vsako učno uro ali šolsko dejavnost, le
pomisliti moramo na to, kako smo povezani z ljudmi in naravo okoli nas in širše po svetu – pa naj gre za skodelico čaja ali
kave, ki jo spijemo vsako jutro, ali pa za prekomerno porabo
plastike na šolskih prireditvah in izletih. Številne tematike, ki jih
naslavljajo CTR, so že vključene v učne načrte številnih šolskih
predmetov, priložnosti za njihovo obravnavo pa se ponujajo

tako pri rednem pouku kot pri drugih dejavnostih, ki jih organizira šola (npr. kulturni, naravoslovni, športni in drugi dnevi,
razredne ure, projektni tedni, tematski dnevi, krožki, prireditve).

!

Zasnova in izvedba lokalno-globalnih
akcij ali kampanj s strani učencev

Učitelji naj mlade spodbujajo k razvoju idej za pripravo in izvedbo akcij ali kampanj v lokalnem okolju. Razred ali skupina učencev in učenk naj po predhodno obravnavani temi globalnega
učenja in pod mentorstvom učitelja zasnuje in izpelje akcijo
ali kampanjo, ki naslavlja izziv, povezan z enim ali več CTR.
Tovrstne aktivnosti imajo multiplikacijski učinek na ravni šole
in/ali lokalne skupnosti ter prispevajo k pozitivnim družbenim
spremembam v ožjem in širšem okolju.

Primer akcije učenk in učencev
Po delavnici globalnega učenja na temo potrošništva
in podnebnih sprememb je skupina učencev in učenk
kritično ocenila ravnanje z odpadki na njihovi šoli.
Ker šola še ni uporabljala košev za ločeno zbiranje
odpadkov, so obstoječe koše dopolnili s kartonastimi
škatlami ter jih opremili z navodili za ločevanje
odpadkov. Idejo o novih koših so predstavili ravnateljici
šole, ki jih je pri akciji podprla, na šoli pa so kmalu
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zatem dobili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov.
Poleg tega so učenci in učenke šolske hodnike opremili
z informativnimi plakati o količini smeti, ki jih letno
proizvedemo posamezniki in posameznice, ter na ta
način ostale na šoli spodbudili k zmanjšanju porabe
embalaže. Akcija je imela tako učinek na lokalni ravni
(v šoli), hkrati pa je prispevala tudi k recikliranju in
zmanjšanju količine odpadkov na globalni ravni.

T R A J N O S T N E G A

R A Z V O J A

KDAJ predstaviti cilje trajnostnega
razvoja v razredu?
Cilje trajnostnega razvoja lahko v razredu predstavite kadarkoli, saj se nanašajo na številne
teme, ki so vključene v učne načrte. Aktivnosti lahko izvede ob svetovnih in mednarodnih
dnevih, kot so npr. Svetovni dan socialne pravičnosti, Mednarodni dan boja proti nasilju nad
ženskami ali Svetovni dan Zemlje. Spodaj pa je še nekaj drugih predlogov.

Teden globalnega učenja (TGU) je od leta 1999 dalje
vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever‑Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. Običajno poteka v 3. tednu novembra – v številnih evropskih državah se takrat zvrstijo
različni dogodki, ki opozarjajo na medsebojno povezanost sveta
in na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujajo k razumevanju osrednjih idej odgovornega
globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.
V Sloveniji TGU koordinira SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Več informacij o TGU: http://tuditi.si/
teden-globalnega-ucenja,
Uradna spletna stran Sveta Evrope o TGU:
https://www.coe.int/en/web/north-southcentre/the-global-education-week.

Dan brez nakupov (angl.: Buy Nothing Day) je dan protesta
proti prekomernemu potrošništvu in prispevek k zmernejšemu
potrošništvu. Običajno ga obeležujemo predzadnji petek v
novembru oz. prvi petek po zahvalnem dnevu, ki ga praznujejo
v ZDA – takrat, ko se v trgovinah začnejo velike razprodaje
blaga (t. i. Črni petek). Društvo Humanitas in številne druge
organizacije se pridružujejo obeleževanju Dneva brez nakupov,
saj ta opozarja na odgovorno uporabo stvari in ljudi spodbuja
k bolj trajnostnim navadam v smislu »Kupi manj in samo tisto,
kar res potrebuješ«.

Več aktualnih informacij
o Dnevu brez nakupov:
https://www.facebook.com/breznakupov,
Več o zgodovini Dneva brez nakupov:
https://www.daysoftheyear.com/days/buynothing-day.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je namenjen
osveščanju o pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih
in za vse vloge, ki jih imajo v življenju posamezniki. Nacionalni
koordinator TVU je Andragoški center Slovenije, aktivnostim
v okviru TVU pa se lahko pridružijo šole, univerze, mladinski
centri, nevladne organizacije, posamezniki idr.

Evropski teden trajnostnega razvoja je akcija, ki med 30.
majem in 5. junijem poteka v državah Evropske unije. Pobuda
ponuja razmislek o pomenu ciljev trajnostnega razvoja (CTR)
in spodbuja organiziranje raznovrstnih aktivnosti, namenjenih
informiranju in osveščanju o trajnostnem razvoju.

Več informacij o TVU:
http://tvu.acs.si/predstavitev.

Več informacij o Evropskem tednu
trajnostnega razvoja v Sloveniji:
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8075,
Dodatne informacije:
https://www.esdw.eu/about-us.

»Teden enega sveta« (angl.: One World Week) ponuja
navdih za spodbujanje ljudi, da prispevajo k oblikovanju bolj
pravičnega, enakopravnega, vključujočega in miroljubnega sveta
ter k varovanju naravnih virov za bodoče generacije.
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Več informacij in predlogov za aktivnosti:
https://www.oneworldweek.org.
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Globalno učenje poudarja soodvisnost
med globalnim jugom in globalnim
severom ter ni omejeno na predstavljanje globalnih problemov.

Globalno učenje prikazuje globalne
procese z lokalne perspektive,
predstavlja njihove posledice za vse,
ni omejeno na abstraktne primere.

Globalno učenje uporablja aktualne in
dejanske opise ljudi in krajev, ne podpira
ohranjanja že obstoječih stereotipov.

Globalno učenje prikazuje vzroke
in posledice globalnih procesov,
ni omejeno z dejstvi in statistiko.

Globalno učenje poudarja pomembnost
dolgoročne vpletenosti posameznika
v odzive na globalne izzive, ne podpira
občutka nemoči in zbiranje denarja
za dobrodelne ustanove.

Globalno učenje spoštuje dostojanstvo
ljudi, o katerih govori, ne osredotoča se
na negativno, ampak poskuša predstaviti
uravnoteženo sliko njihovih realnosti.
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Globalno učenje spodbuja kritično mišljenje
in podpira posameznike pri razvoju njihovih
lastnih mnenj o globalnih izzivih, ne promovira
ene ideologije in ne ponuja hitrih odgovorov.

Globalno učenje promovira razumevanje
in empatijo, ne zateka se k pomilovanju.

Globalno učenje omogoča ljudem, ki jih
obravnava, da govorijo zase, ne zanaša
se na ugibanja in domišljijo.

Globalno učenje uporablja številne
raznolike metode za poučevanje in učenje
in ni omejeno le na didaktično učenje.

Globalno učenje stremi k nabiranju
znanja, razvoju veščin in spreminjanju
stališč, ni omejeno na prenos znanja.

Globalno učenje je osredotočeno na
učenca, učni proces se začne z izkušnjo
učencev in ga ne vodi izključno učitelj.

G L O B A L N E M

U Č E N J U

↓

S projektom želimo prispevati k
prepoznavnosti in kakovosti globalnega
učenja v okviru formalnega šolskega sistema
ter spodbuditi razpravo o pomembnosti
vnašanja globalne dimenzije v poučevanje.
Učitelje in učiteljice želimo dodatno motivirati in
usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov, tudi
bolj občutljivih, ter jih spodbuditi k vključevanju
tem, povezanih s cilji trajnostnega razvoja,
v medpredmetno in predmetno
poučevanje.
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Projektni partnerji:

↓

Raziskava o vključevanju globalnega učenja v predmetno
poučevanje med učitelji in učiteljicami, ki globalno učenje že
poznajo.

Centrum Edukacji Obywatelskiej / Poljska (nosilec projekta)

Celostni okvir globalnega učenja, namenjen predstavitvi
globalnega učenja in pomembnosti njegovega vključevanja
v predmetno izobraževanje, s poudarkom na naslavljanju
občutljivih globalnih izzivov in ciljev trajnostnega razvoja
v razredu.

ARPOK / Češka

Priročniki za naslavljane globalnih izzivov v predmetnem
poučevanju (geografija, zgodovina, domovinska in
državljanska kultura in etika, tuj jezik in matematika), ki smo
jih razvili v sodelovanju z učitelji in učiteljicami osnovnih in
srednjih šol.

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
/ Slovenija

Anthropolis egyesület / Madžarska

ASC - Associazione di Cooperazione e Solidarietà / Italija
Človek v ohrození / Slovaška

Leeds DEC / Velika Britanija (Anglija)
Le Partenariat / Francija

Daljša usposabljanja za pedagoške delavce in delavke
v kombinaciji izobraževanja preko spletne platforme,
usposabljanj v živo ter mentorstva s strani strokovnjakov in
strokovnjakinj s področja globalnega učenja.

Scottish Development Education Centre / Velika Britanija (Škotska)
Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale
Gerechtigkeit / Avstrija

Krajša usposabljanja za učitelje in učiteljice, namenjena
spoznavanju pristopa globalnega učenja in praktičnih
primerov za vnos globalne dimenzije v predmetno
poučevanje.
Proakcijske delavnice za učence in učenke ter podpora
njihovim mentorjem in mentoricam pri pripravi lokalnih akcij
z globalno dimenzijo.
Osveščanje o pomenu vključevanja globalnega učenja v
formalno in neformalno izobraževanje med izobraževalnimi
in pedagoškimi institucijami, političnimi odločevalci ter
ostalimi zainteresiranimi akterji (organizacija nacionalne
konference globalnega učenja, priprava prispevkov
o globalnem učenju, predstavitve projekta ipd.).
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Finanacerji projekta:

Projekt sofinancirajo Evropska unija ter nacionalni financerji
(v Sloveniji Ministrstvo za zunanje zadeve RS). Vsebina projekta je izključno odgovornost projektnih partnerjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih
financerjev.
I Z Z I V I

–

G L O B A L N I

P R E D M E T I

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
je nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki od leta
2000 deluje na področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim. Z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih poskušamo ozaveščati o globalni
soodvisnosti ter o vlogi, ki jo kot posamezniki in posameznice
igramo v svetu. S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic želimo ljudi, še posebej
pa mlade, spodbuditi k aktivnemu vključevanju v družbo ter do
družbe in okolja odgovornemu načinu življenja.
Društvo Humanitas je vodilna organizacija na področju globalnega učenja v Sloveniji. Izvajamo delavnice za učence in učenke, dijake in dijakinje, študente in študentke ter krajša in daljša
usposabljanja za učitelje in učiteljice ter ostale multiplikatorje.
Razvijamo izobraževalna in didaktična gradiva ter prirejamo

javne dogodke, namenjene osveščanju o različnih temah globalnega učenja. Pri svojem delu uporabljamo raznolike metode
ter sodelujemo s številnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami
ter organizacijami iz Slovenije in tujine. V okviru specializirane
knjižnice Hiša svetov, ki deluje pod okriljem Knjižnice Otona
Župančiča v Ljubljani, nudimo raznolika gradiva s področij globalnega učenja, človekovih pravic, medkulturnosti, globalizacije, razvojnih študij, študij konfliktov in miru, okolja, prehrane
in vode ter aktivnega državljanstva. Leta 2018 smo ustanovili
Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja, ki je edinstven primer povezovanja nevladnega sektorja s sektorjem formalnega
izobraževanja v Sloveniji.
Več informacij o delovanju Društva Humanitas je na voljo
na spletni strani www.humanitas.si in na Facebook profilu
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo.

