DRUŠTVO
HUMANITAS
VEČ KOT 20 LET SPREMINJAMO POGLEDE NA SVET
Posebna ponudba brezplačnih delavnic, usposabljanj
in drugih aktivnosti v šolskem letu 2022/2023

Poleg naših klasičnih modulov interaktivnih delavnic globalnega učenja
iz ponudbe Vsi smo delček istega sveta, v katerem boste našli
tudi dva nova modula – KULTURA VKLJUČEVANJA V RAZREDU
z gledališkimi metodami ter RAZNOLIKOST IN MEDKULTURNI DIALOG,
smo vam v šolskem letu 2022/23 pripravili še naslednjo ponudbo
brezplačnih delavnic in usposabljanj:

NOVA INTERAKTIVNA PREDSTAVA
O PODNEBNIH MIGRACIJAH – OTOK X
Od jeseni dalje bomo za šole izvajali nove
brezplačne gledališke interaktivne predstave Otok
X o podnebnih migracijah, v katerih bodo mladi
na izkustveni način spoznavali različne scenarije
o stanju našega sveta in prihodnosti, ki jo bodo
»pisali« sami v predstavi.
Mladi so družbena skupina, katere glas se premalo
(ali sploh ne) upošteva ob sprejemanju odločitev,
ki se tičejo predvsem njihovega preživetja v
prihodnosti. Ko gre za okoljske spremembe, pa
mladi po vsem svetu s protesti jasno izražajo,
da si želijo in potrebujejo ukrepe. Mladi bodo
s pomočjo gledališke predstave povečali svoje
zavedanje o podnebnih spremembah, z njimi
povezanih migracijah in izbiro življenjskega
sloga – vseh globalnih vprašanjih, ki bodo močno
vplivala na njihovo prihodnost in kakovost
življenja. Tisti, ki bodo vključeni v predstave, bodo
bolj motivirani, da postanejo aktivni globalni
državljani_ke in ambasadorji_ke prihodnosti
ter prenesejo pridobljene kompetence in

znanja na svoje vrstnike_ce in v družinski krog.
Spoznali bodo inovativne učne metodologije
za globalna vprašanja, kot so izobraževalne
delavnice in interaktivna gledališka igra, kampanja
osveščanja, osebne zgodbe, ki stimulirajo glavo,
srce in roke – tj. vedeti, čutiti in delovati. Prek
predstav, delavnic in kreativne kampanje bodo
izpopolnjevali svoje kompetence o »artivizmu«,
uporabi novih tehnologij in umetniških praks v
namene ozaveščanja ter globalnem učenju in
aktivnem globalnem državljanstvu ter zavedanju,
da morajo biti del enotnega - in zato močnejšega
- sporočila odločevalcem o potrebnih ukrepih
za varno podnebno prihodnost. Motivirani bodo
za spreminjanje in spodbujanje naravnanosti k
vrednotam, ki soustvarjajo mirne, povezane in
trajnostne družbe.
•

Ogled celotne predstave z
delavnico po njej (trajanje:
3 šolske ure)

•

Več o gostovanjih
po šolah bo znanega
jeseni.

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

USPOSABLJANJE UČITELJEV_IC
O PODNEBNIH MIGRACIJAH
PO METODOLOGIJI OTOK X
Za Klub globalnega učenja in tudi širše bomo
organizirali 2 usposabljanji pedagoških delavcev in
delavk o podnebnih migracijah z novimi metodami
za uporabo v razredih. Medsektorska narava ciljev
trajnostnega razvoja predstavlja izziv brez primere
za pedagoge_inje, saj zahteva obravnavanje
tradicionalno ločenih vprašanj na medsebojno
povezan in medpredmetni način, s čimer se
preoblikuje njihov način pristopa h globalnemu
učenju. Z usposabljanjem bodo bolje opremljeni

za obravnavo teh tem v ustreznih izobraževalnih
okoljih. Pri tem bodo izboljšali svoje kompetence
v globalnem učenju in aktivnem državljanstvu
ter jih lahko bolje prenesli na svoje učence_ke z
inovativnimi in participativnimi metodologijami, da
bi pritegnili in bolje opremili prihodnje generacije.
Z izobraževanji bodo lažje izmenjali izkušnje s
kolegi_cami, spoznavali dobre prakse in pridobivali
že pripravljena učna gradiva. Pridobili bodo
dobro zasnovana, prilagojena pedagoška orodja
tako glede vsebin (globalna razsežnost migracij,
povezanih s podnebnimi spremembami) kot tudi
inovativnih učnih metodologij (gledališče, digitalno
pripovedovanje zgodb, delavnice o globalnem
državljanstvu itd.).

Več informacij in prijave k sodelovanju: 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 novem šolskem letu!

• 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 razglednice
napisali sporočila solidarnosti ter jih poslali
naključnemu ali izbranemu posamezniku_ci
v svoji skupnosti. Ta sporočila bomo pošiljali
v okviru vnaprej določenih dni (posebni
mednarodni dnevi) oktobra in novembra. Izbrani
prejemniki_ce razglednic bodo na sporočila
mladih lahko odgovorili_e – njihove odgovore
bomo posredovali šolam in jih širili v javnosti.
Delavnice potekajo v okviru projekta, ki sočasno
poteka tudi v Franciji, Španiji, Italiji, na Poljskem
in Hrvaškem.

• Kaj torej pridobite s sodelovanjem na
projektu?
~ Brezplačno udeležbo na usposabljanju
za učitelje_ice (uporaba fotografij za
naslavljanjeglobalnih izzivov in spodbujanje
medijske pismenosti). Usposabljanje bo
potekalo 29.9., 6.10. in 13.10 med 17-20h
(preko e-platforme Zoom).
~ Mentorstvo pri uporabi projektnega
priročnika z mladimi.
~ Sodelovanje v mednarodni akciji solidarnosti
v okviru vnaprej določenega dneva.
~ Prebiranje sporočil solidarnosti, ki jih bodo
prejemniki in prejemnice poslali nazaj.
Aktivnosti bodo potekale med septembrom in
novembrom 2022. Celotni proces je predstavljen
tudi v videu, več informacij pa najdete na strani
www.fraternity-card.eu.

Več informacij in prijave k sodelovanju: barbara@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 (pogovor v angleškem jeziku);
~ predstavitev filmčkov ali slikovnega materiala
iz lokalnih skupnosti;
~ predstavitev lokalnih šolskih sistemov;
~ predstavitev lokalnih ekonomij in naravnega
bogastva;
~ pogovor o načrtovanju akcij na vaši šoli, ki
bodo prispevale 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: barbara@humanitas.si.

KATIS USPOSABLJANJA ZA UČITELJICE IN UČITELJE
Zavedamo se, da se je v hitro spreminjajočem se in “drvečem” svetu težko odzivati na vse stvari, ki se
hkrati dogajajo okoli nas – na globalne izzive in njihove lokalne posledice, velikokrat nejasne politične
procese ipd. Mladi več kot polovico časa preživijo v šoli, zato je pomembno, da se v tem času naučijo
razumeti procese, ki se odvijajo v njih in okoli njih. V ta namen vam v okviru usposabljanja
predstavimo pristope in metode, ki omogočajo naslavljanje globalnih izzivov in
občutljivih tem znotraj učnih procesov. Usposabljanje organiziramo za kolektive
in manjše skupine učiteljev in učiteljic, vsebino in potek usposabljanja pa
prilagodimo potrebam in željam posameznih šol.
V šolskem letu 2022/2023 bodo usposabljanja v obsegu 8h predvidoma
možna tudi preko sistema Katis, kar vam bo omogočalo pridobitev točk
za napredovanje.

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

HIŠA SVETOV
V Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani ima svoje prostore tudi Humanitasova zbirka 1800 knjig in
učnih gradiv, namenjenih izobraževalkam in izobraževalcem in širši javnosti. V zbirki Hiše svetov je
mogoče najti literaturo in gradiva s področja medkulturnosti, migracij, enakosti spolov, podnebnih
sprememb, okolja, razvojnih študij, človekovih pravic ipd. V Hiši svetov smo vzpostavili tudi
poseben kotiček – Kotiček brez meja – s knjigami za otroke in odrasle v jezikih, kot so farsi, paštu,
arabščina, urdu idr., ki so namenjene našim novim sosedom in sosedam – ljudem, ki so se zaradi
različnih razlogov iz oddaljenih koncev sveta preselili v Slovenijo ali pa so tu samo začasno. Knjig
v njihovih jezikih namreč v Sloveniji ni ravno na pretek, branje v maternem jeziku pa je za vsakogar
posebnega pomena. Poleg skrbi za knjižno zbirko in nabora raznolikih gradiv (strokovne publikacije,
leposlovje, filmi, igre, knjige za otroke idr.) v sklopu Hiše svetov organiziramo tudi različne
medkulturne dogodke, kot so filmski in pogovorni večeri, predstavitve knjig, pogovore z gosti,
delavnice, fotografske in likovne razstave, predstavitve projektov, pravljične večere in podobno.
Gradiva iz Humanitasove zbirke si lahko izposodite kot člani_ce Mestne knjižnice Ljubljana ali preko
Humanitasa (po predhodnem dogovoru). Prav tako so vrata Hiše svetov odprta za obiske manjših
šolskih skupin.

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

17. NOVEMBER 2022 - NAPOVED NACIONALNE KONFERENCE
GLOBALNEGA UČENJA
Tudi letošnjo jesen bomo organizirali našo že tradicionalno nacionalno konferenco globalnega
učenja, ki bo že sedma po vrsti. Spet se bomo zbrali vsi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjamo
z globalnim učenjem in raziskovanjem globalnih izzivov ter skupaj s posebnimi gosti_jami
preizkusili več novih delavnic globalnega učenja.
Vabimo vas, da si že vpišete dogodek v vaš jesenski koledar in si tako rezervirate čas za širjenje
novih obzorij.

Za splošne informacije o izvedbi delavnic in usposabljanj iz naše klasične
plačljive ponudbe pa nas lahko kontaktirate po e-pošti alma@humanitas.si
ali po tel.: 01/430 03 43.

Izvedba aktivnosti je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za javno upravo RS.
Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

