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ZAKAJ PROJEKT "TRAJNOSTNO.
LOKALNO. GLOBALNO."?
Patricija Virtič, platforma Sloga
Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. ozavešča o pomenu in vlogi
mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter
globalnem učenju v luči ciljev trajnostnega razvoja, ter vloge skupnosti in
posameznikov pri uresničevanju le-teh. Financira ga Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije in bo trajal do oktobra 2020.
V tem času bo 20 nevladnih organizacij z inovativnimi in kreativnimi pristopi
osveščalo o prepletenosti sveta. Skupaj so se povezale z namenom naslavljanja
različnih javnosti in doseganja novih skupnosti in posameznikov.
V času projekta se bo odvilo več kot 270 dogodkov. Nastalo bo več kot 20
gradiv za odločevalce. Ves čas bo potekala medijska in spletna kampanja pod
ključnikom #TrajnostnoLokalnoGlobalno. Reševali boste lahko spletne kvize in
se podali na lov za geozakladom. Mesečno bodo izhajali novičniki o globalnem
učenju ter blog z razmišljanjem nevladnikov o perečih temah. Izvedli bomo
nacionalne konference o globalnem učenju ter motivacijske dneve. Ker
moramo v prihodnost zreti z upanjem in pozitivizmom, bo letno izhajal časopis
s pozitivnimi zgodbami. Vse informacije lahko dobite tudi na info telefonu 040
204 464 in tukaj.
V konzorciju smo združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške
študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni
inštitut, Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus,
Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo,
Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno
informacijski center - PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska
filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.
Blogu lahko sledite na tej povezavi.
Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve. Vsebine,
izražene v novičniku, so v izključni odgovornosti avtorjev
prispevkov in ne odražajo stališč MZZ.
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"Dobili smo
drugačen
pogled na
celotno
situacijo, ki je
prej nihče ni
razložil tako,
kot bi si
želeli. Takšne
delavnice so
včasih
koristnejše
od 8 ur
sedenja v
šoli. Top! : P"
dijak/
dijakinja
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Manifest civilne družbe
»Za družbo blaginje v trdni mreži življenja«
Renata Karba, Umanotera

Civilnodružbene organizacije, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj Slovenije, so
v začetku leta 2018 objavile Manifest za razvoj Slovenije. Z njim želijo v družbi
spodbuditi proces oblikovanja nove razvojne miselnosti in preseči enoumje
paradigme neoliberalnega kapitalizma.
Manifest je pripravljen ob zavedanju odgovornosti naše generacije za
preprečitev družbenega in ekološkega zloma, ki ga lahko povzročijo
prepletene krize zaradi spreminjanja podnebja, nasilnih konfliktov, prisilnih
migracij, naraščajočih neenakosti, ksenofobije in finančne nestabilnosti.
Za to imamo kot družba na voljo tehnologije, znanje in finančna sredstva,
vendar pa je potrebno vzpostavili proces oblikovanja nove miselnosti, ki naj
upošteva osnovne vrednote spoštovanja, pravičnosti, vzdržnosti, odgovornosti
do prihodnjih generacij in globalne solidarnosti.
Predstavlja tudi številne rešitve, ki kažejo, da so alternativne rešitve ne samo
potrebne, ampak tudi možne in že delujoče. Med njimi je na področju
izobraževanja izpostavljeno tudi globalno učenje.
Manifest je objavljen tukaj. Vabljeni k uporabi njegovih vsebin!

10 let sodelovanja Mirovnega inštituta
in Ženskega centra Nyamirambo v Ruandi
Maja Ladič, Mirovni Inštitut

Sodelovanje se je začelo leta 2007, ko je skupina žensk s podporo MI ustanovila
lokalno nevladno organizacijo – Nyamirambo Women's Center (NWC). Od
takrat so skupaj izvedli že šest projektov in začenjajo sedmega z naslovom
»Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi«.
Namen sodelovanja je nasloviti težave in izzive žensk in deklet v lokalni
skupnosti, okrepiti kapacitete NWC in povečati njegov vpliv v lokalni skupnosti,
omogočiti izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje depriviligiranim
ženskam, spodbujati sodelovanje žensk v lokalni oblasti, osveščati o spolnem in
reproduktivnem zdravju ter človekovih pravicah oz. pravicah žensk. Leta 2014
smo odprli majhno skupnostno knjižnico, ki ponuja knjige v treh jezikih. Tečaj
ročnih del in šivanja, ki se je izvajal skozi več projektov, je leta 2013 prerasel v
linijo izdelkov pod imenom »Umutima« in kasneje tudi v zadrugo, ki zaposluje
že okrog 55 žensk. NWC izvaja tudi vodene ture po lokalni skupnosti, kuharske
tečaje in delavnice pletenja košar za turiste, ki imajo tako priložnost spoznati
dogajanje in dinamiko v lokalni skupnosti. Za več informacij o NWC pa obiščite
njihovo spletno stran ali Facebook stran ali si oglejte ta kratek video.
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»Prostori sobivanja: preseganje stereotipov
in konfliktnih situacij«

"Bodite
(prebežniki)
ponosni na to,
kar ste
naredili, in ne
odnehajte pri
ustvarjanju
novega
življenja na
varnem, ker
ste veliko
tvegali in ste
bili zelo
pogumni, da
ste sploh odšli
na pot."
Učenec/ka,
Škofije

Maja Ladič, Mirovni inštitut

Mirovni inštitut je v okviru projekta “GEAR: Globalno izobraževanje in aktivno
delovanje za zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratične vrednote v
medkulturnih družbah” izvedel dvodnevno interaktivno delavnico »Prostori
sobivanja: preseganje stereotipov in konfliktnih situacij«. Glavni cilj
mednarodnega projekta GEAR je prispevati k medkulturnemu razumevanju
prek sodelovanja organizacij civilne družbe s formalno izobraževalnimi sistemi,
učitelji/cami in študenti/kami ter spodbujanje izmenjave in izboljšanja
obstoječih dobrih praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja
med šolami na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Delavnice
se je udeležilo skupno 17 učiteljic/ev in drugih oseb, ki neformalno izobražujejo
mlade. Po odzivih sodeč je bila delavnica zelo dobro sprejeta, saj je bil
poudarek na praktičnih metodah, ki se jih lahko uporabi pri nadaljnjem delu z
mladimi. Več o projektu.

Vas zanima globalno učenje, migracije in
človekove pravice?
Usposabljanje za pedagoške delavce/ke!
Amnesty International Slovenija

Oktobra 2017 smo začeli mednarodni projekt Start the Change, namenjen
mladim med 15. in 24. letom in njihovim pedagoginjam/om. V treh letih bomo
partnerji iz 12 držav z inovativnimi pristopi sodelujoče v projektu opremili z
dodatnimi znanji o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z migracijami in
globalno neenakostjo, predvsem pa vas bomo opolnomočili za aktivno
državljanstvo. To bomo dosegli z nacionalnimi in mednarodnimi usposabljanji
za učitelje, izdajo priročnika, mednarodnima poletnima taboroma za mlade,
podporo mladinskim šolskim skupinam in mednarodnim filmskim natečajem.
Pridružite se nam na usposabljanju in skupaj bodimo sprememba, ki jo želimo v
svetu!
Prijave možne do 28. februarja 2018.
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PINA ZAČELA Z IZVAJANJEM PROJEKTA
SREDIŠČE ZA MEDKULTURNI DIALOG KOPER
Kulturno izobraževalno društvo PiNA

"Te teme
neposredno
zadevajo nas
in učence/
dijake, ki so
pozvani, da
delujejo tukaj
in zdaj."
Učitelj/ica

S projektom želijo zgraditi spodbudno okolje za vključevanje priseljencev v
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, aktivirati in povezovati lokalno
prebivalstvo pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanje priseljencev ter
osveščati lokalno prebivalstvo o vključevanju kot dvosmernem procesu.
Središče za medkulturni dialog bodo sestavljale tri enote: informacijska točka,
Mrežni center in točka dialoga. V prostorih informativne točke bodo priseljenci
dobili koristne informacije, vezane za njihovo vključevanje v lokalno okolje
(izobraževanje, zdravstvo, jezikovni tečaji in podobno), poleg tega bo točka
izvajala terenske informativne predstavitve, brezplačno pravno svetovanje in
informativno-kulturne vodene oglede po obalnih mestih. V okviru Mrežnega
centra bodo krepili sodelovanje organizacij in institucij za vključevanje tujcev v
lokalno okolje ter prostovoljstvo. Organizirali bodo tudi skupni spoznavni
dogodek krajanov in priseljencev, skupni posvet in mednarodno srečanje
organizacij za vključevanje tujcev v družbo. Vzpostavili bodo tudi točko dialoga,
ki bo središče proaktivnega delovanja in sodelovanja priseljencev z lokalnim
prebivalstvom skozi kulturne aktivnosti.
Vse aktivnosti bo spremljala medijska kampanja »Podaj mi roko,« ki bo imela
poudarek
na
pripovedovanju
življenjskih
zgodb
priseljencev.
Več informacij o projektu je na voljo na povezavi.

PiNA s partnerji izvedla seminar za učitelje/ice in druge pedagoške delavce/-ke
Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Društvo PiNA in Legebitra sta izvedla strokovni seminar "Prebijmo molk o LGBTtemah v šolah," namenjen učiteljem/-icam in drugim šolskim delavcem/-kam. Na
seminarju so udeleženci spoznali relevantne raziskave na področju
medvrstniškega nasilja in naslavljanja LGBT-tematik v šolah, kot tudi analizo LGBTtematik v učnih načrtih ter dobre prakse naslavljanja tematik v šolah s poudarkom
na neformalnih metodah izobraževanja.
Seminar smo organizirali v okviru projekta FHOFIJ – Facing homophobia for an
inclusive job, ki se osredotoča na izboljšanje kakovosti dela strokovnih delavk/-ev,
aktivistk/-ov in drugih deležnikov na področju zagovorništva LGBTIQ skupnosti.
Več o projektu: klik
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"Zanimive
teme, ki so
podrobno
prikazane s
pravim
dotikom
(drugačen od
medijev),
predstavljenih
je bilo več
različnih
pogledov.
Lahko smo
sodelovali zelo aktivne
delavnice hvalevredno! ".
dijak/dijakinja
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Usposabljanje za uporabo metode gledališča
zatiranih in multimedije za naslavljanje
diskriminacije LGBT oseb

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

PiNA v okviru projekta FHOFIJ organizira mednarodno usposabljanje za uporabo
metode gledališča zatiranih in multimedije pri naslavljanju diskriminacije LGBT
oseb, s poudarkom na področju zaposlovanja in trga dela.
22. do 25. marec 2018
Komu je namenjeno: mladinskim delavcem_kam, strokovnim delavcem_kam,
aktivistom_kam in drugim deležnikom na področju zagovorništva LGBT-skupnosti
Lokacija: Koper, Slovenija
Štiridnevno intenzivno usposabljanje bo udeležencem_kam omogočilo raziskovanje
različnih vaj in metod iz gledališča zatiranih v kombinaciji z multimedijo in jih
opremilo za učinkovito ter asertivno individualno ali družbeno akcijo.
Zainteresirani/-e pošljite izpolnjeno prijavnico v angleškem jeziku na
terminal@pina.si do vključno petka, 2. marca 2018. V zadevo e-sporočila napišite
“Application: FHOFIJ TC Slovenia Vaše Ime.”
VEČ: klik, za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si.

Vabilo učiteljem k sodelovanju v projektu
Globalni izzivi – Globalni predmeti
Društvo Humanitas

Na društvu Humanitas smo začeli z evropskim projektom Globalni izzivi – Globalni
predmeti, s katerim želimo učitelje/-ice dodatno motivirati in usposobiti za
naslavljanje občutljivih globalnih izzivov.
Eden izmed ciljev je priprava orodij za naslavljane globalnih izzivov v razredu. Med
drugim bomo razvili učne materiale in predloge za vnos globalne dimenzije pri
poučevanju
predmetov
GEOGRAFIJA,
ZGODOVINA,
DOMOVINSKA
IN
DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA ter MATEMATIKA v zadnji triadi OŠ, ki bodo
spodbujali medpredmetno povezovanje ter bodo uporabni tudi za mlajše ali
starejše učence osnovnih in srednjih šol. Oblikovali bomo delovne skupine, v okviru
katerih bomo skupaj z učitelji razvili praktična orodja za naslavljane globalnih izzivov
v razredu. Gradiva in predloge za vnos globalne dimenzije v učne načrte bomo zbrali
v priročniku.
K sodelovanju vabimo učitelje, ki poučujejo katerega izmed naštetih predmetov, ali
pa lahko s svojim znanjem in izkušnjami na področju globalnega učenja prispevajo k
pripravi gradiv.
Prijave za sodelovanje sprejemamo do 8. marca 2018 preko SPLETNE PRIJAVNICE. V
prijavnici označite ali se prijavljate kot član/ica ali kot koordinator/ica delovne
skupine.
PODROBNEJŠI OPIS najdete TUKAJ, za več informacij pa lahko kontaktirate vodjo
projekta Almo Rogina (alma@humanitas.si).
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Začetek leta 2018 je na Humanitasu izjemno
aktiven in navdihujoč
društvo Humanitas

"Učenci
morajo
biti bolj
obveščeni
o
trenutnih
izzivih."
Učitelj/-ica

Na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika smo izvedli usposabljanje s področja globalnega
učenja za celoten učiteljski zbor. Delavnice v okviru seminarja smo izvedli v
sodelovanju društvom Focus in zadrugo Buna, eno pa je izvedla tudi predstavnica
zavoda Časoris.
V gibanje Zate, zate, za svet sta se v letu 2018 pridružili srednja šola za oblikovanje
Maribor in gimnazija Ptuj. Gibanje osvešča slovensko javnost o globalni
povezanosti sveta, predvsem pa otroke in mladino o odgovornosti, ki jo kot
globalni državljani vsi skupaj nosimo za naš skupen in edini planet ter reševanje
največjih izzivov človeštva, kot so podnebne spremembe, uničevanje okolja,
konflikti ter migracije. Otvorili smo Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja. V
naš Klub se je vpisalo že preko 30 za spremembe motiviranih učiteljic in učiteljev iz
vse Slovenije. Zato smo prepričani, da bo klub predstavljal možnost povezovanja,
izmenjave dobrih praks in iskanja novih idej sodelovanja pri vnašanju globalne
dimenzije v razrede in vsakodnevno življenje.
Delavnice globalnega učenja: Tudi v letu 2018 bomo izvajali usposabljanja s
področja globalnega učenja za učiteljice in učitelje ter za učence in dijake. Vabimo
vas k ogledu naše ponudbe. Morda pa se letos vidimo pri vas?

Več demokracije za več Evrope
Platforma SLOGA

Platforma SLOGA je skupaj s civilnodružbenimi organizacijami iz Madžarske,
Hrvaške (CROSOL)in Latvije (LAPAS) pričela z vseevropsko spletno kampanjo proti
povečanju aliberalinih demokracij.
Kampanja »Več demokracije za več Evrope« (More Democracy for More Europe)
je odgovor na vedno večje aliberalne trende, predvsem v Vzhodni Evropi, njen
namen pa je spodbuditi državljane teh držav, da ostanejo zvesti človekovim
pravicam, liberalni demokraciji in vladavini prava.
Grafitarji, umetniki iz vseh štirih držav, so bili pozvani, da ustvarijo grafite, ki bo
opozarjali na te trende. V Sloveniji je grafit nastal v Mariboru. Vse umetnine so
vidne prek videa: https://youtu.be/YRJb2ZTcAYY.
Več informacij o kampanji je dostopno prek povezave: v slovenščini in v
angleščini.
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Tek podnebne solidarnosti
- vabilo vrtcem in šolam

"S
spreminjanje
m navad v
vsakdanu
dajemo zgled
mladini, ki jo
poučujemo."
Učitelj/-ica

Slovenska Karitas
Slovenska karitas letošnjo pomlad ponovno vabi vse slovenske osnovne in srednje
šole ter vrtce k sodelovanju pri izvedbi »Teka podnebne solidarnosti«. V okviru teka
otroci, učenci in dijaki tečejo v znamenju solidarnosti do ljudi v najrevnejših
državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj
prizadenejo, čeprav so najmanj prispevali k le-tem.
Od leta 2011 dalje, od kar poteka ta tek, je preko 100.000 mladih iz šol in vrtcev
skupaj z drugimi tekači preteklo neverjetnih 298.138,37 solidarnostnih kilometrov.
Ob tem so s pretečenimi kilometri že 7,4-krat obkrožili Zemljo, kar je neprecenljive
vrednosti. Več o teku na tej povezavi.
S pretečenimi kilometri otrok, učencev, dijakov ter učiteljev in drugih tekačev,
želimo v šolskem letu 2017/2018 zgraditi že 8. »Krog solidarnosti okoli Zemlje« (en
krog okoli ekvatorja meri 40.075 km, osem pa 320.600 km). Da bi nam to uspelo,
slovenske šole in vrtce ponovno vabimo k sodelovanju. Ob tem učitelje in vzgojitelje
prosimo, da se z mladimi predhodno pripravijo na Tek podnebne solidarnosti, in v ta
namen izvedejo kratko vsebinsko delavnico, v kateri se boste pogovorili o
problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki, o našem odnosu
do okolja in o namenu teka ter se pri urah športne vzgoje lahko predhodno tudi
kondicijsko pripravili.
V povezavi s celotno izvedbo »Teka podnebne solidarnosti«, smo na Slovenski
karitas za vzgojitelje/učitelje/profesorje pripravili didaktična gradiva, ki so dostopna
na tej povezavi.
Veseli bomo sodelovanja. Prosimo, da nam do 30. marca 2018, pošljete izpolnjeno
prijavnico na jana.flajs@karitas.si, tel: 01 300 59 67.

Ljubezen in čokoladni zajčki
Živa Kavka Gobbo

Smo na začetku leta 2018, za nami pa je že novo leto, trije kralji in valentinovo.
Tik pred vrati so 8. marec – dan žena, 25. marec – materinski dan in velika noč.
Kaj imajo skupnega, poleg tega, da so to prazniki?
Odgovor najdete tukaj.

