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Društvo Humanitas že tretje leto zapored, letos 
v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, organizira 
nacionalno konferenco globalnega učenja z 
naslovom Od globalnih izzivov do globalnih 
državljanov: kako naslavljati občutljive teme 
in ustvarjati prostore sobivanja? ter zaključni 
dogodek Skozi oči begunca.

Konferenca se bo letos odvila v Tednu globalnega 
učenja, ki letos poteka pod geslom »Moj svet je 
odvisen od vseh nas«. Ponudila bo širok nabor 
metod, pristopov, razmislekov in didaktičnih 
pripomočkov za naslavljanje globalnih izzivov ter 
spodbujanje solidarnosti in soodgovornosti v šolah 

in neformalnih okoljih. Omogočila bo prostor za 
izmenjavo dobrih praks in nadgradnjo sodelovanja 
med učitelji in učiteljicami, mladinskimi delavci 
in delavkami ter drugimi, ki so aktivni na področju 
globalnega učenja. Kako ustvarjati prostore 
sobivanja s pristopom globalnega učenja pa bo 
naše ključno vprašanje, na katerega bomo poskušali 
odgovoriti skupaj.

V veliko čast in veselje nam je, da bomo lahko 
letos na konferenci gostili dr. Vanesso de Oliveira 
Andreotti*, ki je ena izmed največjih poznavalk 
in strokovnjakinj globalnega učenja, tako v 
mednarodnem akademskem svetu kot tudi na 
družbeno-aktivistični ravni.

Na konferenco se lahko prijavite do 15. 11. 2017 preko spletnega obrazca. 
Primarna ciljna skupina konference so zdajšnji in bodoči pedagoški delavci/ke, mladinski delavci/
ke, izobraževalci/ke odraslih, predstavniki/ce pristojnih ministrstev ter predstavniki/ce nevladnih 
organizacij, ki delujejo na področju globalnega učenja. 
 
Pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno. Udeležba na konferenci je brezplačna.
Podrobnejši program konference najdete spodaj. Za dodatne informacije smo dosegljivi po e-pošti: 
tina@humanitas.si ali na tel. št. (01) 430 03 43.

OD GLOBALNIH IZZIVOV  
DO GLOBALNIH DRŽAVLJANOV: 

KAKO NASLAVLJATI OBČUTLJIVE 
TEME IN USTVARJATI PROSTORE 

SOBIVANJA?
+ zaključni dogodek projekta Skozi oči begunca

*dr. Vanessa De Oliveira Andreotti  je bila od leta 2010 do leta 2013 predsedujoča za področje globalnega učenja na Univerzi  
v Oulu na Finskem, od leta 2014 pa je vodja raziskav na področju rase, neenakosti in globalnih sprememb na Univerzi v Britanski 
Kolumbiji. Je avtorica ali soavtorica številnih člankov in publikacij s področja globalnega učenja, med drugim tudi v slovenščino 
prevedene Učiti se brati svet skozi oči drugega.

https://goo.gl/forms/mP6m3xk3uWEKvoMq2
mailto:tina@humanitas.si
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1343151161.pdf


Številne nevladne organizacije, aktivne na področju globalnega učenja in podobnih 
pristopov, se bodo predstavile na tržnici metodologij in obiskovalcem ponudile brezplačne 

didaktične in druge promocijske materiale.

Podporniki konference: Mirovni Inštitut, Ameriška ambasada, Evropska unija, Zavod 3Muhe, Urad vlade RS za komuniciranje.

Prihod in registracija udeležencev 

Otvoritev konference in pozdravni nagovori:

• Manca Šetinc Vernik, koordinatorica projektov na društvu Humanitas 
• dr. Melita Gabrič, v.d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje  

in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve
• Predstavnik/ca Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport,  

Sektor za razvoj izobraževanja 
• Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja  pri platformi Sloga

Uvodno predavanje: dr. Vanessa de Oliveira Andreotti,   
Kako naslavljati občutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja?

Pravični odmor

Vzporedne delavnice s področja globalnega učenja:

• Društvo Humanitas, Kapitalizem in potrošništvo – pogled čez in skozi:  
Uvodna delavnica o globalnem učenju s tehnikami gledališča zatiranih  
na temo vpliva kapitalizma na naše vrednote in odločitve.

• Vanessa de Oliveira Andreotti in Rene Suša,´Zlonamerni´ globalni izzivi: 
kako podpreti učeče se pri spoprijemanju s kompleksnostjo, različnimi 
perspektivami, negotovostjo in paradoksi.

• Mirovni inštitut, Naslavljanje občutljivih tem in ustvarjanje prostorov 
sobivanja: rahljanje predsodkov in konfliktnih situacij.

Organizirano kosilo

Krajša plenarna predstavitev zaključkov delavnic

Predstavitev zmagovalnih projektov natečaja SAME World:
 
• projekt »Majhen korak za človeka, velik nasmeh za človeštvo«  

- Bernardka Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda (OŠ Bičevje)
• projekt »Urbani šolski vrt« – Darja Silan (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)
• projekt »Dan za spremembe – dan za sodelovanje« - Zdenka Resnik  

(Srednja šola Zagorje).

Povabilo na tržnico metodologij in neformalni zaključek
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Izvedba tega projekta je delno financirana s strani Evropske unije in Ameriške ambasade. 
Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije in ostalih financerjev projekta.


