TEDEN GLOBALNEGA UČENJA
15. - 23. 11. 2008
Med 15. in 23. novembrom 2008 bo v
evropskih državah že 10. leto potekal
Teden globalnega učenja.
V Sloveniji ga zaznamujejo številni dogodki,
ki se odvijajo po različnih slovenskih krajih,
sodeluje pa mnogo organizacij, ki se na
raznovrstne načine ukvarjajo s področjem
globalnega učenja.
Več o tednu globalnega učenja na
www.tuditi.si.

Kaj je Teden globalnega učenja?
Teden globalnega učenja je leta 1999 prvič organiziral Center Sever-Jug s sedežem v Lizboni, ki
deluje v okviru Sveta Evrope. Namen tedna je bil spodbuditi države članice k razvijanju šolskih dejavnosti, ki se ukvarjajo z vprašanji revščine in družbene izključenosti v svetu.
Kaj so cilji Tedna globalnega učenja?
Teden globalnega učenja poskuša vzpodbuditi učence, učitelje ter mladinske skupine k raziskovanju izobraževalnih aktivnosti za globalno državljanstvo. Namen tedna je opozoriti na različnosti
ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih
idej globalnega državljanstva:
zavedanje o svetu ter o naši vlogi globalnih državljanov
spoštovanje različnosti ter razvijanje sposobnosti medkulturne komunikacije
zavzemanje za aktivizem, ki lahko pripelje do bolj pravičnega in mirnega sveta
sprejemanje odgovornosti za lastna dejanja
Teden globalnega učenja spodbuja mlade, učitelje in ostale predstavnike izobraževalnih institucij k
uporabi globalnega izobraževalnega projekta v šolah.
Zakaj bo Teden globalnega učenja potekal tudi v Sloveniji?
Namen dogodka v Sloveniji je slovenski javnosti predstaviti pomen globalnega učenja za doseganje
uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. Slovenske nevladne organizacije, ki delujejo na različnih tematskih področjih, bodo pokazale kako prizadevanja za razvoj na različnih področjih - socialnem, kulturnem, gospodarskem in političnem - in v različnih delih sveta - v Sloveniji, EU,
državah v razvoju - vplivajo na razvoj sveta kot celote. Pokazale bodo, kako lahko vsak izmed nas
vpliva na reševanje globalnih problemov, kot so svetovna revščina, neenakopravnost spolov,
otroško delo, trgovina z ljudmi itd. za doseganje pravičnejšega razvoja sveta.

PROGRAM:
SOBOTA, 15. 11.
"Migracije in človekove pravice". Okrogla miza, ki
jo organizira Društvo Afriški center. Za točno uro in
kraj okrogle mize se obrnite na Društvo Afriški
center, afriskicenter@yahoo.com.
22.00: "Afriški večer". Dogodek organizira Društvo
Afriški center v klubu Gromki na Metelkovi v Ljubljani.
NEDELJA, 16. 11.
09.00 - 18.00: "Prostovoljni projekt Angola".
Srečanje za vse, ki jih zanima prostovoljno delo
na misijonu v Angoli. Predstavljeni bodo projekt
in cilji prostovoljstva. Srečanje organizira
V.I.D.E.S. Slovenija v Inšpektoralni hiši sester Hčera
Marije Pomočnice na Rakovniku.

PONEDELJEK, 17. 11.
09.00 - 11.00: "Etični potrošnik". Lansiranje glasila
o etični potrošnji. Organizatorji so Društvo Afriški
center, Društvo Focus, Društvo Humanitas in Ekvilib.
Predstavitev bo potekala v Okoljskem centru na
Trubarjevi 50 v Ljubljani. Več informacij
info@focus.si.
11.00 - 13.00: "Izzivi strategije za globalno učenje”.
Delavnica, ki jo organizira Slogina delovna
skupina za globalno učenje v prostorih Sloge na
Metelkovi 6 v Ljubljani.
16.00: "Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome". Uradni začetek in predstavitev kampanje Sveta Evrope in Evropske komisije v Slovenskem
Etnografskem muzeju v Ljubljani.

20.00: "Kako razumevanje svetovnega energetskega dogajanja lahko koristim v domači kurilnici?" Dokumentarna oddaja na TV Proteus
Postojna, katere namen je predstaviti pomen
globalnega učenja preko problematike energetske porabe. Oddajo bo pripravil Center za
uravnotežen razvoj Cerknica - Vitra.
TOREK, 18. 11.
18.00: "Prostovoljstvo in njegova vloga v družbi
danes". Predavanje predstavnika Slovenske filantropije Jaka Kovača o prostovoljnem delu, ki
mu bo sledila okrogla miza. Dogodek organizira
Agencija LARS iz Cerknega v prostorih Centra
mladinske alternativne kulture (CMAK) v Cerknem.
20:00: "Kako razumevanje svetovnega energetskega dogajanja lahko koristim v domači kurilnici?" Ponovitev dokumentarne oddaje Vitre,
Centra za uravnotežen razvoj Cerknica na TV Orion
Loška dolina in TV LEP Logatec.
SREDA, 19. 11.
13.00: "Ali smo Slovenci globalni državljani?". Slogin
posvet, ki ga organizira v sodelovanju z Informacijskim uradom Sveta Evrope RS v prostorih Informacijskega urada Sveta Evrope v Ljubljani na Rimski 16.
Namen posveta je soočiti mnenja in poglede različnih akterjev, ki delujejo na področju globalnega učenja ter spodbuditi konstruktiven dialog
med vladnimi, nevladnimi in ostalimi relevantnimi institucijami, ki delujejo na področju izobraževanja.
Spremljevalne dejavnosti posveta v in pred prostori Informacijskega urada Sveta Evrope:
"En svet, tisoč zgodb": Fotografska razstava, v
kateri bodo NVO predstavile fotografije lastnih
projektov na temo globalnega učenja.
"Globalno učenje v Sloveniji in po svetu." NVO
tržnica. Organizacije se bodo predstavile z materialom, ki pokriva področje globalnega učenja.
"Kdo je naredil majico?" Razstava, ki prikazuje
nastanek bombažne majice s poudarkom na delovnih razmerah delavcev v svetu, hkrati pa predstavi zgodbo pravično trgovinske majice kot
enega izmed možnosti za delovanje. Organizira
jo Društvo Humanitas.

08.00 - 17.00: "Vseslovenski debatni maraton medkulturni dialog." V maratonu bodo slovenski
debatni klubi debatirali o medkulturnem dialogu. Dogodek organizira Zavod za kulturo dialoga:
ZA in PROTI v različnih krajih po Sloveniji.
19.00: "Francijeve srede". Koncert Francija
Blaškovića, hrvaškega umetnika, ki je v svoji karieri med drugim deloval kot novinar, kantavtor in
frontman rokerske skupine "Gori Ussi Winnetou"
in ki preko svojega umetniškega delovanja predstavlja tudi svoj kritičen pogled na svet. Nastop
organizira Društvo prijateljev zmernega napredka v
Mladinskem socialnem in kulturnem centru v Kopru.
ČETRTEK, 20. 11.
10.00: "Nič o nas brez nas". Posvet, ki ga bo
izvedel Nacionalni odbor za participacijo otrok in
mladostnikov UNICEF-a Slovenija v Okrogli dvorani
Mestne občine Ljubljana.
"Kdo smo jaz?". Mednarodni seminar na temo
človekovih pravic. Organizira ga Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v Čajarni Krojač
v Novem mestu. Do 23.11. Za točno uro seminarja
se obrnite na drpdnm@yahoo.com.
12.00 - 18.00: "Živa knjižnica - Ne sodi knjige po
platnicah". Knjižnica, kjer "knjige" govorijo,
posameznikom omogoča, da se soočijo z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami.
Dogodek organizira Knjižnica Otona Župančiča v
sodelovanju z Društvom informacijski center LEGEBITRA in Slovensko filantropijo v prostorih Mestne
knjižnice Ljubljana, Knjižnica Otona Župančičana Kersnikovi 2.
14.15: »Prostovoljni tabor v Ugandi«. Predstavitev
Ugande ter mednarodnega prostovoljnega dela
v tej afriški državi. Predavanje bo spremljala razstava fotografij iz Ugande. Dogodek organizirata
Zavod Voluntariat in Slovenska filantropija na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani v sobi 317.
PETEK, 21. 11.
10.00. "Boalovo gledališče". Delavnic o medkulturnem dialogu, kjer se bo preizkusilo eno izmed
Boalovih metod globalnega učenja - časopisno
gledališče. Delavnico organizira Društvo mladinski ceh. Cena delavnice je 10 EUR/osebo. Prijave

zbirajo do zasedbe 15 mest na ceh@mladinskiceh.si.
11.30: "Podaj roko revnemu...". Delavnica, katere
namen je preko pogovora o revščini med otroci
in mladostniki razvijati čut za sočloveka in spoznati nekaj dejstev o revščini. Delavnica bo
potekala na OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici,
izvedli pa jo bodo sodelavci Društva za Združene
narode za Slovenijo.
"Kdo smo jaz?". Mednarodni seminar na temo
človekovih pravic. Organizira ga Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v Čajarni Krojač
v Novem mestu. Do 23.11. Za točno uro seminarja
se obrnite na drpdnm@yahoo.com.
SOBOTA, 22. 11.
10.00: "Nomadska šola". Potujoča karavana za
neformalno učenje, kjer bodo predstavljene
teme kot so podnebne spremembe, medkulturni
dialog in svetovna trgovina. Organizatorji so
Društvo Afriški center, Društvo Focus, Društvo Humanitas, ter Zavod Ekvilib, v sodelovanju s
Središčem Rotunda, Primorskim informacijskim ateljejem Pina ter Društvom za varovanje okolja Pangea.
Šola bo potekala v Taverni v Kopru, v primeru
slabega vremena pa v Središču Rotunda.
"Kdo smo jaz?". Mednarodni seminar na temo
človekovih pravic. Organizira ga Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v Čajarni Krojač
v Novem mestu. Do 23.11. Za točno uro seminarja
se obrnite na drpdnm@yahoo.com.
NEDELJA, 23. 11.
"Kdo smo jaz?". Mednarodni seminar na temo
človekovih pravic. Organizira ga Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v Čajarni Krojač
v Novem mestu. Do 23.11. Za točno uro seminarja
se obrnite na drpdnm@yahoo.com.

Tedenske spremljevalne dejavnosti:
"Sladka Evropa": Razstava fotografij značilnih
sladic evropskih držav ter posameznih receptov
za njihovo pripravo. Razstava je nastala v okviru
leta medkulturnega dialoga. Organizira Mestna
knjižnica Ljubljana, Knjižnica Bežigrad v prostorih
Knjižnice Savsko naselje na Belokranjski 2 v Ljubljani
od 17. 11. dalje.
"Prihodnost je v naših rokah": Animirano dokumentarni film, ki govori o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v deželah v
razvoju se bo v tem tednu vrtel po TV postajah.
Oddajo je pripravila Slovenska Karitas.
"Voices of Europeans": Izvedba ankete v kateri
ljudje z različnimi socialnimi in kulturnimi ozadji
odgovarjajo na vprašanje glede evropskega in
globalnega državljanstva. Anketo bo izvajala
Slovenska filantropija.
"Socialno interaktivne delavnice po šolah":
Delavnice izvaja UNICEF Slovenija in se odvijajo
po šolah, ki z UNICEF Slovenija sodelujejo in
potekajo celo šolsko leto po predhodnem dogovoru.
"Darfur - Vojna za vodo": Dokumentarni film
Toma Križnarja, ki je nastal v sodelovanju z Majo
Weiss, se bo predvajal po številnih šolah in kinematografih v Sloveniji.

Koordinatorka dogodkov v tednu globalnega
učenja pri Slogi: Barbara Vodopivec,
barbara.vodopivec@sloga-platform.org,
040/204 464
Dogodki potekajo s podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ), Informacijski urad Sveta Evrope v RS, in Platforme NVO za
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA.
Več informacij o Slogi: www.sloga-platform.org
Več informacij o Informacijskem uradu Sveta
Evrope v Republiki Sloveniji in Centru Sever-Jug:
www.coe.si

