
DRUŠTVO HUMANITAS
VEČ KOT 20 LET SPREMINJAMO POGLEDE NA SVET

Posebna ponudba brezplačnih delavnic, usposabljanj 
in drugih aktivnosti v šolskem letu 2021/2022

Poleg naših klasičnih modulov interaktivnih delavnic 
globalnega učenja iz ponudbe Vsi smo delček istega sveta 

smo vam v šolskem letu 2020/21 pripravili še:

https://www.humanitas.si/wp-content/plugins/pdf-poster/pdfjs/web/viewer.php?file=https://www.humanitas.si/wp-content/uploads/2020/12/Ponudba-delavnic_2020_FINAL.pdf&download=true&print=true&openfile=false


MEDKULTURNE IZMENJAVE Z GLOBALNIM JUGOM V PROJEKTU 
“CULPEER4CHANGE” (V ŽIVO IN VIRTUALNO)  
 

GOSTOVANJA V ŽIVO *
Umetniške skupine z globalnega juga, ki jih jeseni pričakujemo pri nas, in cilji trajnostnega razvoja 
(CTR), ki jih lahko odkrivate skupaj z njimi:  

• BOLIVIJA – Teatro Trono  ---> Voda // Podnebne spremembe // Migracije (predvidoma 5.11.-16.11.)
• PERU – Arena y Esteras  ---> Podnebne spremembe // Odprava revščine (predvidoma: 11.10.-15.10.)
• JUŽNA AFRIKA - M.U.K.A. Project  --->  Migracije // Otrokove pravice // Enakost // Mir & Pravičnost 

(predvidoma 19.10.-25.10.)

• Uvod v temo ciljev trajnostnega razvoja (otrokove 
pravice, migracije ali podnebne spremembe) / 
trajanje: 45 min – povezano s trenutno situacijo 
z boleznijo COVID-19 in spoznavanje partnerskih 
držav in skupin z globalnega juga; moderiran 
pogovor s predstavnikom_ico umetniške skupine. 
 
Česa se naučite: Situacija v partnerskih državah / 
Globalni odnosi 
Orodja: predstavitev v PowerPoint-u z angleškim ali 
španskim zvočnim posnetkom / projektor / zvočniki

• Ogled predstavitvenega videoposnetka 
skupine z globalnega juga (trajanje: 45 min) kot 
predstavitev skupine, ki bo pripotovala v Evropo 
v 2021. Moderiran pogovor s predstavnikom_ico 
umetniške skupine. 
 
Česa se naučite: Sprememba osebnega pogleda, uvod 
v metodo medvrstniškega učenja ter spoznavanje 
medkulturne metodologije različnih skupin. 
Orodja: video projektor/ zvočniki

• Ogled celotne predstave skupine (trajanje: 
2 šolski uri) - Umetniški nastop / predstava 
nagovarja enega od CTR-jev in je na voljo v visoki 
ločljivosti prek videa. Moderiran pogovor. 
 
Česa se naučite:  Umetniški pristop k CTR-jem, 
estetska izkušnja, povezanost uma in srca  
Orodja: video projektor/ zvočniki (če je mogoče, 
šolska dvorana, gledališka učilnica ali kinodvorana)

• Virtualna medkulturna izmenjava v živo 
(trajanje: 60 - 90 min) – Ustvari občutek 
delavnic z resnično izmenjavo v manjših 
skupinah.  
 
Česa se naučite: Povezava s skupino, sklepanje 
prijateljstev, premagovanje ovir in razdalj  
Orodja: Menti, Kahoot, Jamboard, Jitsi  // video 
projektor/ zvočniki

• Delavnice z umetniškimi metodami (cirkus / 
gledališče / ples) (trajanje: po dogovoru) 
 
Česa se naučite:  Neposredno učenje z 
vrstnikom_co, ki so ga mladi spoznali s pomočjo 
drugih enot / Odkrivanje novih talentov / 
Ustvarjanje skupinskih izkušenj znotraj razreda 
Orodja: video projektor/ zvočniki (če je mogoče, 
športna dvorana, gledališka učilnica)

• Virtualno usposabljanje in izmenjava izkušenj 
za učitelje_ice (45 min - 90 min) 
Pogovor s predstavniki_icami umetniških skupin 
o njihovih izkušnjah z medkulturnim vrstniškim 
učenjem in situacijo v njihovih državah. 

* GOSTOVANJA V ŽIVO na vaši 
šoli lahko že rezervirate, seveda 
pa bomo sproti skupaj ocenjevali 
možnosti in pogoje glede na 
stanje epidemije COVID-19.

Vse izmenjave in delavnice so brezplačne,  
veseli pa bomo donacij, s katerimi bomo pokrili sofinanciranje projekta.

Več informacij in prijave k sodelovanju: manca@humanitas.si. 

mailto:manca@humanitas.si


SODELOVANJE V PROJEKTU “ŠIRIMO SOLIDARNOST  
(BEST – BUILD EUROPEAN SOLIDARITY TODAY)”
  

Cilj projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic in 
analizirati globalne izzive preko kritične analize fotografij in pisanja sporočil solidarnosti.  Vabimo šole,  
da se prijavijo k sodelovanju v projektu v šolskem letu 2021/2022!

•  Interaktivna delavnica z analizo fotografij 
(trajanje: 2-3 šolske ure, lahko tudi več)

Sodelujoče šole bodo prejele razglednice, na 
katerih bodo natisnjene fotografije. Te bodo 
mladi analizirali in se o njih pogovarjali, potem 
pa bodo na ozadje razglednic napisali sporočila 
solidarnosti ter jih poslali naključnemu ali 
izbranemu posamezniku_ci v svoji skupnosti.  
Ta sporočila bomo pošiljali v okviru mednarodne 
akcije solidarnosti (21. marca 2022, na svetovni 
dan boja proti rasni diskriminaciji). Izbrani 
prejemniki_ce razglednic bodo na sporočila 
mladih lahko odgovorili_e – njihove odgovore 
bomo posredovali in širili v javnosti. Enaka 
dejavnost bo sočasno potekala tudi v šolah v 
Franciji, Španiji, Italiji, na Poljskem in Hrvaškem.

Poleg tega bo v okviru projekta možna izvedba 
lokalnih skupnostnih akcij, preko katerih si 
bodo mladi prizadevali za doseganje pozitivnih 
sprememb v njihovih skupnostih, lahko pa tudi 
širše. Temo in način izvedbe akcije bodo mladi 
izbrali sami, učitelji in učiteljice jih boste skupaj 
z ekipo Humanitasa usmerjali in mentorirali. 
Akcije bodo potekale maja in junija 2022, kratke 
filme in fotografije z akcij v Sloveniji in iz drugih 
partnerskih držav pa bomo uporabili za izdelavo 
promocijskega filma o solidarnosti.

• Kaj torej pridobite s sodelovanjem na 
projektu?

 ~ Brezplačno udeležbo na usposabljanju za 
učitelje_ice (uporaba fotografij za naslavljanje 
globalnih izzivov in spodbujanje medijske 
pismenosti). Termin izvedbe: november-
december 2021.

 ~ Mentorstvo pri uporabi projektnega priročnika 
z mladimi.

 ~ Sodelovanje v mednarodni akciji solidarnosti 
na dan 21. 3. 2022.

 ~ Prebiranje sporočil solidarnosti, ki jih bodo 
prejemniki in prejemnice poslali nazaj. 

 ~ Potencialno sodelovanje pri organizaciji 
skupnostnih akcij na šoli (maj-junij 2022).

 ~ Najbolj aktivne mlade bomo povabili na 
zaključno konferenco projekta v Bruslju (2022).

Celotni proces je predstavljen tudi v  videu,  
 več informacij pa najdete tudi na strani   
www.fraternity-card.eu.

Več informacij in prijave k sodelovanju: katja@humanitas.si. 

https://www.youtube.com/watch?v=sm8hNbVtoIo
https://www.youtube.com/watch?v=sm8hNbVtoIo
http://www.fraternity-card.eu/
mailto:katja@humanitas.si


HUMANITAS V AFRIKI
Spoznajte naše aktivnosti v Afriki!

Humanitas je aktiven v treh afriških državah, Gani, Burkini Faso in Keniji, kjer podpira otroke 
pri izobraževanju ter prispeva k opolnomočenju lokalnih skupnosti, iz katerih ti otroci 
prihajajo. S pomočjo številnih slovenskih podpornikov in podpornic Humanitas krije šolnine 
in šolske potrebščine otrok, hkrati pa podpira manjše skupnostne projekte, kot so knjižnice, 
pridelovanje ekološke zelenjave, ekonomsko opolnomočenje žensk, ohranjanje okolja ipd. 

• Interaktivna predstavitev skupnosti, kjer je 
aktiven Humanitas (45 minut) 
 
Cilj aktivnosti je, da učenci in učenke spoznajo 
načine življenja v različnih afriških državah, da 
vidijo, kako se šolajo, igrajo, kaj imajo radi in 
kaj je pomembno otrokom v različnih afriških 
lokalnih skupnostih, spoznajo gospodarstvo 
in naravna bogastva afriških držav ipd.
Predstavitve bodo potekale na naslednje načine:

 ~ kratka predstavitev Humanitasovih aktivnosti;
 ~ interaktivna (preko Zoom-a ali drugih aplikacij) 

povezava z našimi partnerji v afriških državah 
ter pogovor z njimi;

 ~ predstavitev filmčkov ali slikovnega materiala 
iz lokalnih skupnosti;

 ~ predstavitev lokalnih šolskih sistemov;
 ~ predstavitev lokalnih ekonomij in naravnega 

bogastva;
 ~ pogovor o načrtovanju akcije na vaši šoli,  

ki bo prispevala k opolnomočenju lokalnih  
skupnosti v Afriki.

Vse delavnice so brezplačne, veseli pa bomo donacij, s katerimi bomo pokrili  
sofinanciranje programa podporništva v Afriki.

Več informacij in prijave k sodelovanju: katja@humanitas.si. 

Usposabljanja so za sodelujoče gimnazije brezplačna in bodo na voljo tekom  
celega šolskega leta 2021/2022. 

Več informacij in prijave k sodelovanju: alma@humanitas.si. 

PROJEKT PODVIG (ZA GIMNAZIJE)

• Usposabljanja za učitelje in učiteljice gimnazij, 
ki so vključene v projekt PODVIG (v sodelovanju 
z ZRSŠ) (trajanje: 4–6 h)

Usposabljanja so namenjena predstavitvi 
globalnega učenja ter njegovega vključevanja v 
medpredmetno poučevanje z namenom razvoja 
podjetnostnih kompetenc. Predstavili vam bomo 

različne teme in metode globalnega učenja s 
poudarkom na krepitvi aktivne vloge dijakov 
in dijakinj pri iskanju alternativnih rešitev za 
naslavljanje globalnih družbenih izzivov. 

Usposabljanja organiziramo  
za skupine 10–25 oseb  
(oz. po dogovoru).

mailto:katja@humanitas.si
mailto:katja@humanitas.si


KEYCODE DELAVNICE

Z namenom krepitve znanja in veščin učiteljev in učiteljic vas vabimo k vključitvi v projekt KeyCode. 

V sklopu dvournih delavnic, ki naslavljajo teme diskriminacije, medkulturnosti in (okoljskih) migracij, 
v razredu izvedemo delavnico, kjer nudimo učiteljem in uiteljicam možnost sodelovanja pri sami 
izvedbi, skupaj s Humanitasovimi trenerkami oziroma trenerji. Delavnice z vašim dovoljenjem tudi 
posnamemo, saj bodo eden od glavnih rezultatov projekta tudi krajši videi o izvajanju metod v 
razredu, ki bodo preostalim učiteljem in učiteljicam olajšali izvedbo aktivnosti.

Vse delavnice so brezplačne.  
Več informacij in prijave k sodelovanju: viktorija@humanitas.si. 

Več informacij in prijave k sodelovanju: alma@humanitas.si. 

»ONKRAJ MEHURČKA« – DELAVNICE ZA UČENCE_KE / DIJAKE_INJE  
IN USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKE KOLEKTIVE

S projektom želimo doseči predvsem tiste šole, s katerimi do sedaj Humanitas še ni sodeloval 
– pristop globalnega učenja želimo namreč predstaviti tudi »onkraj našega mehurčka«. 

Na voljo imamo 10 brezplačnih delavnic globalnega učenja (2–4h) ter 3 brezplačna 
usposabljanja (4–6h) za učitelje_ice. Pohitite s prijavo, prednost bodo imele šole, ki se bodo 
prijavile prve. 

Delavnice in usposabljanja so brezplačna ter so na voljo do 10. decembra 2021.



Projekte sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, 
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA.  Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Za splošne informacije o plačljivih delavnicah in usposabljanjih nas lahko  
kontaktirate po e-pošti alma@humanitas.si ali po tel.: 01/430 03 43.

9. NOVEMBER 2021 - NAPOVED NACIONALNE KONFERENCE  
GLOBALNEGA UČENJA

Tudi letošnjo jesen bomo organizirali našo tradicionalno nacionalno konferenco globalnega učenja, 
ki bo že 6. po vrsti. Tokratna konferenca bo prav posebna, saj bo v prvi vrsti namenjena aktivnemu 
udejstvovanju mladih v lokalnem okolju. Vabimo vas, da si že vpišete dogodek v vaš jesenski koledar.

Osrednji gost letošnje konference bo g. Colm 
Regan z Irske – izobraževalec, raziskovalec, aktivist, 
profesor na Univerzi na Malti, pisec blogov za 
časopis Times of Malta in soustanovitelj irske 
organizacije 80:20 Educating and Acting for a 
Better World ter portala Developmenteducation.
ie. Ima več kot 40 let izkušenj dela na področju 
izobraževanja in razvoja ter dela z mladimi, še 
posebej na področju človekovih pravic, delal pa je 
na številnih koncih sveta, med drugim na Irskem, 
Severnem Irskem, v  Avstraliji, Libanonu in Zambiji.

Na konferenci se boste lahko udeležili_e 
izkustvenih delavnic globalnega učenja v izvedbi 
zanimivih mednarodnih gostov, sodelovali_e 
v interaktivnih diskusijah o stanju globalnega 
učenja v Evropi ter spoznali_e nove metode 
in pristope globalnega učenja, ki so jih razvile 
slovenske in tuje nevladne organizacije. Čaka vas 
tudi gledališko presenečenje iz Bolivije, tokrat pa 
bomo prvič podelili tudi nagrado za najboljšega 
globalnega učitelja oz. učiteljico v Sloveniji.

mailto:alma@humanitas.si

