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DELAVNICE IN 
USPOSABLJANJA 
GLOBALNEGA UČENJA



Globalno učenje je izobraževalni pristop, namenjen ozaveščanju 
posameznikov in posameznic o medsebojni povezanosti in soodvisnosti 
ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in aktivnega globalnega 
državljanstva. 

Spodbuja razvoj globalnih kompetenc in nas opremlja  
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,  
na okolje in na prihodnost našega planeta in celotnega človeštva.

GLOBALNO UČENJE
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Globalno učenje spada tudi med cilje trajnostnega razvoja (CTR), k 
uresničevanju katerih se je zavezala tudi Slovenija. Natančneje, podcilj 4.7 
državam nalaga, da do leta 2030 poskrbijo, »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 (t.j. global citizenship) ter spoštovanju 
kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju«. 

Teme, ko jih naslavljamo z globalnim učenjem, so zelo raznolike – od 
medkulturnega dialoga, človekovih pravic, globalne neenakosti, migracij, 
enakosti spolov, mirnega reševanja sporov, solidarnosti, kritične medijske 
pismenosti do prekomernega potrošništva, trajnostnega razvoja, varovanja 
okolja, odgovornega turizma, globalne ekonomije in trga s hrano, pa še kaj. 

Več o globalnem učenju si lahko preberete TUKAJ.

https://www.humanitas.si/o-globalnem-ucenju/


Z globalnim učenjem želimo mlade spodbuditi, da svoja znanja 
in razumevanja prenesejo v prakso ter jih uporabijo pri aktivnem 
udejstvovanju v svojih skupnostih (doma, v družbi, v šoli, v lokalni 
skupnosti idr.). 

V okviru proakcijskih delavnic jih podpremo pri raziskovanju 
njihovih idej za akcije, projekte in aktivnosti, ki bodo zagotovile 
razširjevalni učinek osvojenega znanja in občutkov po delavnici, ter 
jih na ta način spodbudimo h konkretnim dejanjem, s katerimi bodo 
prispevali k pozitivnim spremembam v družbi. 

Predstavimo jim tudi raznolike in zabavne načine, ki jih lahko 
uporabijo pri ozaveščanju svojih vrstnikov in vrstnic ter širše 
lokalne skupnosti o globalnih izzivih in možnih rešitvah.

METODOLOŠKI 
PRISTOP
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Glede na dolgoletne izkušnje dela z mladimi priporočamo izvedbo 
celotnega tematskega modula v obsegu 4–6 šolskih ur, skupaj s 
proakcijsko delavnico v obsegu (2–4 šolske ure). Mladi se bodo na 
ta način lahko resnično poglobili v obravnavano tematiko ter z našo 
podporo zasnovali izvedbo akcij v lokalnem okolju.

Možni so tudi naslednji načini izvedbe delavnic globalnega učenja: 

• izvedba delavnice (2–4 šolskih ur) na izbrano temo;
• izvedba tematskega modula (4–6 šolskih ur);
• izvedba delavnice na izbrano temo globalnega učenja v kombinaciji 

s krajšo proakcijsko delavnico (skupaj 3–4 šolske ure);
• izvedba izbranega tematskega modula (4–6 šolskih ur) v kombinaciji 

s proakcijsko delavnico (2–4 šolskih ur), ki jo z isto skupino učenk  
in učencev izvedemo v roku enega meseca po izvedbi modula.

IZVEDBA 
DELAVNIC



VSEBINA 
DELAVNIC



Kaj je razvoj in kako ga lahko merimo? Nevzdržna gospodarska 
rast, denar ali zdravo življenjsko okolje, osebno zadovoljstvo 
in dobri odnosi s prijatelji in prijateljicami? Kakšno sliko 
razvoja nam riše ekonomsko naravnana družba? Ali bogastvo 
in revščino razumemo vsi enako? Kako lahko sodelujemo z 
ljudmi, ki živijo drugače kot mi? V okviru modula bomo kritično 
preučili različne razlage sveta in na nekatere vsakdanje, 
včasih povsem samoumevne koncepte pogledali z različnih 
zornih kotov. Preko spoznavanja različnih pogledov na razvoj 
spodbujamo preseganje evropocentričnosti ter razmislek o 
skupnem razvoju, sodelovanju, solidarnosti in razumevanju.

modul 01
O RAZVOJU
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S K O Z I  O Č I 
B E G U N C A

Modul učencem in učenkam omogoča vživljanje v občutke in stiske 
ljudi, ki so na begu, ter spoznavanje kršitev njihovih pravic. Proces lahko 
dosedanja prepričanja mladih obrne na glavo in jih postavi pod vprašaj. 
Z metodo vodene vizualizacije in pogovorom spodbujamo empatijo, 
solidarnost, spoštovanje, strpnost in sprejemanje raznolikosti med 
ljudmi. Modul je bil skupaj z istoimensko gledališko igro izbran kot ena 
bolj inovativnih praks globalnega učenja in je predstavljen v publikaciji 
Global Education Innovation Award 2017.
 
*Možnost izvedbe izkustvene interaktivne gledališke igre Otok X, 
v kateri združimo pogled na begunstvo in migracije kot posledico 
podnebne krize. Za natančnejše informacije pošljite povpraševanje  
na manca@humanitas.si. 8

modul 02

https://gene.eu/wp-content/uploads/GENE_2017_Award.pdf


Modul ozavešča o tem, kakšen je lahko kulturni prispevek oseb z 
begunsko/migrantsko izkušnjo in njihov pozitivni vpliv na razvoj 
kulturne dediščine novega okolja. Družbe namreč z migracijami lahko 
veliko pridobijo. Vsakdo lahko s svojimi edinstvenimi lastnostmi, 
talenti, idejami, zmožnostmi v novo okolje prinese ogromno. Le koliko 
izumov, jedi, glasbe, običajev in podobnega brez migracij ne bi spoznali? 
Delavnica vzpostavlja nove mostove med mladimi, lokalno skupnostjo 
in osebami z begunsko in migrantsko izkušnjo ter s tem spodbuja 
medkulturni dialog in védenje, da pravičen svet za vse lahko gradimo 
le skupaj. Učenci in učenke razvijajo socialne veščine, pravičnost in 
empatijo v povezavi s temami migrantstva in begunstva, predvsem  
skozi osebne zgodbe in izkušnje ljudi.

KRIŽIŠČA  
KULTUR
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GLOBALNA 
PRAVIČNOST

Kdo smo mi in kdo so oni? Zakaj sploh obstaja tovrstno 
ločevanje? Ali nismo vsi »mi«? V okviru modula 
bomo raziskali zgodovinske in družbene vzroke, 
ki predstavljajo podlago globalni neenakosti in 
nepravičnosti. Spoznali bomo vzorce vedenja 
ter sistemov, ki vzdržujejo to nepravičnost, in 
skupaj poiskali različne načine, kako jih lahko 
presežemo.

modul 04
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Delavnice, usmerjene v spoznavanje zgodb o posameznih 
surovinah ali izdelkih, ki so del našega vsakdana in so nam 
povsem samoumevni, o njihovem izvoru, proizvodnji ali 
pridelavi pa se sploh ne sprašujemo (na primer: kakav, mobilni 
telefon, voda, tekstil). Moduli spodbujajo kritično vrednotenje 
naših lastnih življenjskih slogov, trgovinskih ter proizvodnih 
verig, odgovorno ravnanje s surovinami in odgovorno 
potrošnjo ter (ne)porabo.

MOJ ŽIVLJENJSKI 
SLOG

modul 05
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PODNEBNE 
SPREMEMBE  
IN MIGRACIJE

Podnebne spremembe že imajo in bodo tudi v 
prihodnosti imele izjemen vpliv na številne ljudi, ki so 
se zaradi njihovih posledic prisiljeni seliti. V modulu 
bomo obravnavali različne izzive migracij, povezane s 
človekovimi pravicami, stereotipi in predsodki. Seznanili 
se bomo z različnimi izrazi, ki se dotikajo migracij in se 
pogosto pojavljajo v medijih, ter učencem in učenkam 
dali priložnost, da spoznajo osebo z begunsko ali 
migrantsko izkušnjo, ki živi v Sloveniji.

modul 06
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Modul raziskuje našo vpetost v globalni trg s hrano  
in količino odpadne in zavržene hrane v Sloveniji in po 
svetu. Spodbudi nas k razmisleku in akciji za zmanjšanje 
negativnega vpliva na okolje. V okviru modula učenci in 
učenke spoznajo tudi koncept pravične trgovine in vpliva 
multinacionalnih podjetij na naše življenje ter raziskujejo 
možnosti za spremembe.

GLOBALNI TRG  
S HRANO

modul 07
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LAŽNE NOVICE 
IN KRITIČNA 
MEDIJSKA 
PISMENOST 

Je prebrano ali videno resnica ali morda laž in manipulacija? 
Komu ali čemu v naših življenjih verjamemo? V interaktivnem 
modulu spoznavamo pojav lažnih novic in načine za njihovo 
prepoznavanje. Učence in učenke spodbudimo k iskanju zgodb  
z različnih perspektiv in spodbujamo kritično razmišljanje. 
Podpremo jih pri iskanju relevantnih preverjenih informacij, 
ki omogočajo objektivnost in odmik od ekstremističnih, 
senzacionalističnih ter poenostavljenih mnenj.

modul 08
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Izključevanje na podlagi videza ali drugih lastnosti, širjenje 
stereotipov in predsodkov ter medvrstniško nasilje je 
žal prisotno na številnih šolah, pogosto pa se nadaljuje 
tudi v odraslem življenju. V modulu bomo raziskovali, 
od kod izključevanje prihaja, kako ga širimo, kako vpliva 
na posameznike in posameznice, naše odnose in družbo 
ter s pomočjo gledaliških tehnik gradili na nasprotnem: 
ustvarjanju skupnosti v razredu. Gledališke tehnike mlade 
spodbudijo k samo-izražanju v skupini, kar pozitivno vpliva 
tudi na duševno zdravje udeleženih.

KULTURA 
VKLJUČEVANJA  
V RAZREDU

modul 09♥
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Družbe postajajo vedno bolj raznolike, zato si moramo vsi skupaj 
prizadevati za razumevanje drug drugega, hkrati pa prepoznavati 
prednosti raznolikosti, saj bomo le tako lahko sobivali v vzajemnem 
spoštovanju in miru. Medkulturni odnosi niso več omejeni le na 
potovanja v tujino, ampak so postali del naše vsakodnevne izkušnje. 
V modulu bomo raziskovali, kako kulturna raznolikost vpliva na 
naša življenja, kako naša lastna kultura vpliva na razumevanje 
in ocenjevanje sveta okoli nas, kakšen prispevek družbi prinaša 
raznolikost in kakšne izzive predstavlja, kako medkulturna 
raznolikost vpliva na skupinsko dinamiko in kako lahko medkulturne 
razlike vodijo do bolj dinamične in kreativne družbe.

RAZNOLIKOST  
IN MEDKULTURNI 
DIALOG

modul 10♥



Zavedamo se, da se je v hitro spreminjajočem se in »drvečem« svetu težko 
odzivati na vse stvari, ki se dogajajo okoli nas – na globalne izzive, velikokrat 
nejasne politične procese ipd. Pedagoškim delavcem in delavkam želimo 
predstaviti pristope in metode, ki omogočajo naslavljanje globalnih izzivov 
in občutljivih tem znotraj učnih procesov. Organiziramo usposabljanja 
za kolektive ter manjše skupine učiteljic in učiteljev, vsebino in potek 
usposabljanja pa prilagodimo potrebam in željam posameznih šol.

Izvedemo lahko uvodni seminar z naslovom “Uvod v globalno učenje”, v okviru 
katerega vam z uporabo interaktivnih metod predstavimo pristop globalnega 
učenja, ali pa daljše usposabljanje, v okviru katerega se skupaj poglobimo v 
izbrana tematska področja. 

Udeleženke in udeleženci usposabljanja prejmejo tudi brezplačna gradiva  
s praktičnimi primeri vnašanja globalnega učenja v poučevanje. 

USPOSABLJANJA O PRISTOPU 
GLOBALNEGA UČENJA ZA 
PEDAGOŠKE DELAVCE IN DELAVKE
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V naš klub se je vpisalo že čez 80 za spremembe motiviranih učiteljic in učiteljev 
iz vse Slovenije! Klub predstavlja možnost povezovanja, izmenjave izkušenj in 
dobrih praks ter iskanja novih idej sodelovanja pri vnašanju globalne dimenzije 
v poučevanje in vsakodnevno življenje. Pomen Humanitasovega Kluba učiteljic 
in učiteljev globalnega učenja 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. Več si lahko preberete na tej povezavi. 
Pridružite se nam tudi vi!  

Več o članstvu v klubu in kaj vse vam prinaša si preberite na tej povezavi.

PRIDRUŽITE SE NAM V KLUBU 
UČ ITELJIC IN UČITELJEV 
GLOBALNEGA UČENJA
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https://gene.eu/awardees-2018/
https://www.humanitas.si/klub-uciteljic-in-uciteljev-globalnega-ucenja/ 


Delavnice:

2 šolski uri 180,00 eur

3 - 4 šolske ure 240,00 eur 

5 - 6 šolskih ur 320,00 eur

CENIK

Uvodni seminar za pedagoške delavce_ke:

90 min 180 eur (vsaka dodatna ura 60 eur)

1 - 2 dnevno usposabljanje za pedagoške delavce_ke:

Cena po dogovoru (odvisno od števila udeleženih  
in dolžine programa)

Potni stroški:

Obračun kilometrine 0,43 eur/km

V ceno so všteti materiali za izvedbo. Ob naročilu treh ali več delavnic, seminarjev ali usposabljanj vam priznamo 10 % popust.
 



Za podrobnejše informacije in sodelovanje 
nam pišite ali nas pokličite po telefonu:

ALMA ROGINA
alma@humanitas.si 

01 430 03 43

KONTAKT
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www.humanitas.si


