
Kulturno izobraževalno društvo PiNA,
Informacijska točka Europe Direct Koper - Capodistria,
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti HUMANITAS 
ter SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje 
in humanitarno pomoč vabimo na

Današnji svet je raznolik, toda medsebojno povezan 
bolj, kot si običajno predstavljamo.
Globalno učenje obravnava vzroke in posledice globalnih 
izzivov (trajnostni razvoj, podnebne spremembe, 
migracije itd.) ter nas opremlja z znanjem in  vrednotami, 
potrebnimi za njihovo naslavljanje in reševanje.

V slovenskem šolskem sistemu je globalno učenje 
zelo skromno zastopano in nesistematično prisotno 
v učnih načrtih, izvajanje pa večinoma odvisna od 
posameznih učiteljic/-ev in njihove motivacije; 
ravno tako je zaznati pomanjkanje poznavanja ciljev 
trajnostnega razvoja.

Zato je dogodek namenjen učiteljicam/-em, 
profesoricam/-jem ter ravnateljicam/-em 
osnovnih in srednjih šol, ki bodo z udeležbo 
na dogodku pridobile/-i:

Dogodek je ena od aktivnosti v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga 
financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Obisk gospoda Nuna da Silve in delavnico EU SI TI delno financira 
Evropska unija.

PETEK, 
7. OKTOBER 2016, 
OB 9:30
Glavna dvorana (Aula Magna) 
gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper 
(Gimnazijski trg 7, Koper)

Motivacijski dan za učitelje

- poglobljen uvid v globalno učenje in cilje 
trajnostnega razvoja;

- znanje, zakaj je globalno učenje v šoli uporabno;
- načine, kako globalno učenje uporabljati v šoli;
- kritični pogled na globalne izzive;
- se spoznale/-i s preprekami sistemskega uvajanja 
globalnega učenja v šole in potencialnimi rešitvami.

Z UČENJEM MLADIH 
DO TRAJNOSTNEGA  
SVETA IN DRUŽBE!

Vljudno vabljene/-i!

Obvezna predhodna prijava preko  SPLETNEGA OBRAZCA 
do zasedenosti mest.

Dodatne informacije:  
Peter Kastelic, PiNA 
(peter.kastelic@pina.si in 031 495 156)

https://docs.google.com/a/transmedia-design.me/forms/d/e/1FAIpQLScnlVOB8hTwZuzTslMP3dTzvGryHiUfo4VWwnxjXNIQpndGlg/viewform


9:00 – 9.30 
 
9:30 – 9:45 
 

9:45 – 10:45

10:45 – 11:10 

11:10 – 11:40 

11:40 – 13:00

13:00 – 14:00
 
14:00 – 15:00  

15:00 – 15:30 

Registracija udeleženk in udeležencev

UVODNI NAGOVOR
Vid Tratnik, PiNA
Albin Keuc, Sloga, Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

CESARJEVA NOVA OBLAČILA: RAZISKOVANJE NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PRAKS 
GLOBALIZIRANEMU SVETU NAVKLJUB (v angleščini)
Nuno da Silva, The Emergence Network, nekdanji svetovalec za izobraževanje odraslih 
na Ministrstvu za izobraževanje Vzhodnega Timorja (aktivnost delno financira Evropska unija)

CILJI MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA EU  
V VEDNO BOLJ POVEZANEM SVETU
Albin Keuc, SLOGA, Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Odmor in prigrizek

DELAVNICE: GLOBALNO UČENJE V PRAKSI

•  EU SI TI – delavnica o aktivni participaciji in odločanju v EU  

 Vid Tratnik, PiNA  (aktivnost delno financira Evropska unija)

•  Cesar je gol – uvod v transformativne metode za globalno učenje
         (v angleščini) Nuno da Silva, The Emergence Network
•  O razvoju z različnih perspektiv in malo drugače  

 Tina Trdin, Društvo HUMANITAS

Kosilo

TRŽNICA DOBRIH PRAKS IN METODOLOGIJ PONUDNIKOV NEFORMALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA IN TRAJNOSTNEGA 
RAZVOJA  

Zaključek motivacijskega dne in druženje

PROGRAM

Vsebina dogodka je izključno odgovornost organizatorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč financerjev.


