MOTIVACIJSKI DAN ZA UČITELJE/-ICE:
Z UČENJEM MLADIH DO TRAJNOSTNEGA SVETA IN DRUŽBE!
Koper, 27. september 2016 – V okviru nacionalnega projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem
do globalnih ciljev! PiNA, Europe Direct Koper - Capodistria, Društvo HUMANITAS in Platforma
SLOGA organizirajo Motivacijski dan za učiteljice in učitelje, s katerim želijo preko
ozaveščanja izobraževalnih delavk/-cev o izzivih globalnega učenja in ciljih trajnostnega
razvoja prispevati k vpeljavi globalnega učenja v slovenski šolski sistem in izobraževanju
generacije mladih, ki bo na razvoj družbe in sveta gledala bolj trajnostno.
Dogodek bo v petek, 7. oktobra 2016, z začetkom ob 9.30, potekal v Glavni dvorani (Aula
Magna) Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper (Gimnazijski trg 7).
Današnji svet je raznolik, toda medsebojno povezan bolj, kot si običajno predstavljamo.
Globalno učenje naslavlja vzroke in posledice globalnih izzivov (trajnostni razvoj, podnebne
spremembe, migracije, revščina, enakost spolov 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, implementacija pa večinoma odvisna od
posameznih učiteljic/-ev in njihove motivacije; ravno tako je zaznati pomanjkanje
poznavanja ciljev trajnostnega razvoja.
Zato je dogodek je namenjen učiteljicam/-em, profesoricam/-jem ter ravnateljicam/-em osnovnih
in srednjih šol v Sloveniji, ki bodo z udeležbo na dogodku pridobile/-i kritični pogled na globalne
izzive, poglobljen uvid v cilje trajnostnega razvoja, spoznale/-i načine, kako globalno učenje
uporabljati v šoli, ter se seznanile/-i s potencialnimi rešitvami sistemskega uvajanja globalnega
učenja v šole pri nas.
Obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca do zasedenosti mest.
***
Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, je pilotski projekt uvajanja globalnega
učenja v osnovne in srednje šole v Sloveniji, financira pa ga Ministrstvo za zunanje zadeve.
V njem so združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno
izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Amnesty
International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up
Jesenice in Platforma SLOGA.
DOGODEK ORGANIZIRAJO: Kulturno izobraževalno društvo PiNA, informacijska točka Europe
Direct Koper - Capodistria, HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti
ter SLOGA - Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.
PRILOGA: Vabilo in program dogodka
DODATNE INFORMACIJE: Peter Kastelic, peter.kastelic@pina.si, 031 495 156

