
Na društvu Humanitas že 5. leto koordiniramo podporni prostor za vse učiteljice in učitelje, 
ki jih zanima področje globalnega učenja in sodelovalno naslavljanje globalnih izzivov v šoli. 
Leta 2018 je naš Klub globalnega učenja od Evropske mreže za globalno učenje (GENE) 
prejel nagrado za enega od najbolj inovativnih evropskih projektov globalnega učenja  
leta 2018 (GENE global education innovation award). Pridružite se nam tudi vi!

Prijavite se na POVEZAVI.

VABILO

KAJ VAM ČLANSTVO PRINAŠA?
• srečanja članov in članic  (okvirno 6 srečanj na leto), na katerih predstavimo in preizkusimo 

eno ali več metod globalnega učenja, ki jih lahko nato uporabite pri pouku ali drugih šolskih 
dejavnostih;

• mesečne metode globalnega učenja – praktična navodila za uporabo novih aktivnosti 
globalnega učenja v razredu;

• zbirko Humanitasovih metod globalnega učenja iz preteklih let Kluba GU;
• individualno mentorstvo in svetovanje  pri naslavljanju soodvisnosti in prepletenosti 

globalnih izzivov pri pouku in drugih šolskih dejavnosti;
• prednost pri sodelovanju  na Humanitasovih usposabljanjih, projektnih delovnih skupinah, 

študijskih obiskih in drugih mobilnostih;
• dostop do spletne učilnice z brezplačnimi didaktičnimi in drugimi gradivi  s področja 

globalnega učenja in sorodnih področij;
• organizirana neformalna srečevanja  (dogodki, študijski obiski, izleti ipd.)  s kolegi  

in kolegicami iz pedagoške in nevladne sfere, s katerimi si delite izkušnje, dileme  
in ideje, ki se vam pri uporabi pristopa globalnega učenja porajajo.

 

POSEBNE UGODNOSTI:
• 15 % popust pri naročilu HUMANITASOVIH DELAVNIC GLOBALNEGA UČENJA  

za razred ali seminarjev s področja globalnega učenja za učiteljski kolektiv
• 8 % popust ob nakupu izdelkov iz pravične trgovine 3Muhe v Ljubljani

LETNA ČLANARINA: 
40 EUR.

Članarino lahko poravnate z nakazilom na naš TRR (IBAN):  SI56 0201 0025 9354 395,  
odprt pri NLB d.d.  (Društvo Humanitas, Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana)  
–  namen nakazila: KLUB GU.

V KLUB UČ ITELJIC IN UČITELJEV 
GLOBALNEGA UČENJA
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SPREMINJAJMO POGLEDE NA SVET – SKUPAJ!

https://www.humanitas.si/klub-uciteljic-in-uciteljev-globalnega-ucenja/
https://www.humanitas.si/pristopna-izjava-klub/
https://www.humanitas.si/wp-content/uploads/2022/08/HUMANITAS_klasicna-ponudba-delavnic-2022-2023.pdf

