
Izvedba Tedna globalnega učenja 2021 poteka v sklopu projekta Climate of Change. Projekt Climate of Change (Vseevropska 
kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v 
Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU. 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
Možnost financiranja izvedbe delavnic globalnega učenja na 

temo podnebnih sprememb v času  
Tedna globalnega učenja 2021 

 
Teden globalnega učenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru, v Sloveniji 
ga koordinira Platforma SLOGA. Med 15. in 21. novembrom 2021, v razširjenem 
terminu pa celoten november, bo tako pri nas potekal že petnajsto leto. Letos 
poteka pod geslom »To je naš svet, ukrepajmo skupaj!«. SLOGA je za izvedbo do 
desetih delavnic globalnega učenja pridobila sredstva iz projekta Climate of 
Change. 
 
Na poziv se lahko prijavijo zgolj nevladne organizacije. Za izvedbo posamezne delavnice je na 
voljo 250 EUR. Izbrane delavnice morajo potekati na temo podnebnih sprememb, lahko pa so 
povezane tudi drugimi temami kot so migracije, človekove pravice, dostop do vode, mir in 
varnost, prehranska varnost, revščina … Iz opisa vaše delavnice naj bo povezava jasno 
opredeljena. Pri snovanju delavnice se oprite na gradiva Climate of Change. 
 
Zainteresirane nevladne organizacije se lahko na poziv prijavijo prek kratke spletne prijave, 
v kateri morajo navesti naslov delavnice, vsebino, datum, uro in lokacijo izvedbe, ciljno publiko 
in pričakovano število udeležencev. Rok za prijavo je 4. november 2021.  
 
Če bo prijavljenih delavnic več, bo Platforma SLOGA po svoji lastni presoji izbrala 
najustreznejše. Pri izboru bodo imele prednost delavnice, ki bodo izvedene za večje število 
ljudi, in/ali v okoljih, kjer globalno učenje ni pogosto prisotno. Nevladne organizacije bodo o 
(ne)izboru obveščene preko elektronske pošte 5. novembra 2021. 
 
Pogoji za financiranje izbranih delavnic: 
- delavnica je prijavljena prek centralnega spletnega obrazca za izvedbo aktivnosti letošnjega 
Tedna globalnega učenja; 
- izpolnjena lista prisotnosti in/ali potrdilo o izvedbi (kadar gre za mladoletne) (predpisana 
obrazca prejmete ob obvestilu o izboru); 
- vsaj ena fotografija dogodka ali posnetek zaslona spletnega dogodka; 
- logotipi financerjev so natisnjeni in postavljeni na vidno mesto na dogodku (kar dokažete 
tudi s fotografijo); 
- objava novice o izvedbi aktivnosti z ustreznimi logotipi in referencami na spletni strani 
izvajalca; 
- objava o izvedbi aktivnosti na enem od spletnih socialnih omrežjih z ustreznimi ključniki in 
omembami; 
- poročilo o izvedbi aktivnosti (obrazec prejmete ob obvestilu o izboru); 
- izbrani izvajalci bodo z udeleženci delili povezavo do spletnega vprašalnika za evalvacijo 
(povezavo in QR kodo prejmete ob obvestilu o izboru). 
 
Rok za oddajo poročila s prilogami: 10. 12. 2021  
Izplačilo bo izvedeno šele po prejemu vseh zahtevanih dokumentov. 

https://globalno-ucenje.si/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/SLOGA-COC-NSC-MRS-EU-logo.png
https://globalno-ucenje.si/teden-globalnega-ucenja/
https://sloga-platform.org/projekti/climate-of-change/
http://www.gov.si/
https://climateofchange.info/slovenia/press-corner
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdYUmczxmiVTcQ6EYLwprE22F3gXRUBUGwwkOzXPD_IyH5bQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4ftH-qGpwEoKqXfHfiVZ5zBvTswxc5xYeipOyeP-QyHQ5w/viewform
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Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra 
Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu 
v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene 
izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.  
 
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2021 so cilji trajnostnega razvoja, 
pri izvedbi delavnic v sklopu projekta Climate of Change pa se bomo posvetili 
podnebnim spremembam. Razvoj in varstvo okolja sta dva cilja, ki ju je 
nemogoče zasledovati ločeno, prav zato je boj proti podnebnim spremembam 
vključen tudi v Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. S sprejetjem Pariškega 
sporazuma leta 2015 so se države zavezale v tem stoletju omejiti naraščanje 
globalnih temperatur precej pod 2 stopinji Celzija. A varstvo okolja in s tem 
povezani ukrepi za boj proti podnebnim spremembam ter njihovim posledicam nujno 
potrebujejo tudi izobraževanje in ozaveščanje vseh Zemljanov ter njihov aktivni pristop k 
iskanju rešitev.  
 
Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, 
študente ter profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, 
ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti 
in solidarnosti. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot 
tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva ter 
globalnega trajnostnega razvoja. 
 
Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter 
posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in 
skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov 
človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter 
delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, 
socialnim, okoljskim ter na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim 
politikam. Več: www.globalno-ucenje.si. 
 
Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega 
učenja in humanitarne pomoči. Platforma SLOGA opravlja nacionalno koordiniranje Tedna 
globalnega učenja v Sloveniji od leta 2006. Nacionalna koordinatorica je Patricija Virtič 
(patricija.virtic@sloga-platform.org). Več: www.sloga-platform.org. 
 
Climate of Change: Projekt End Climate Change, Start Climate of Change sooblikuje in izvaja 
16 evropskih organizacij civilne družbe. Cilj projekta je pri mladih Evropejcih dvigniti 
ozaveščanje in kritično razumevanje migracij, ki jih spodbujajo podnebne spremembe kot eden 
največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Več: www.climateofchange.info. 
 

 
 
 

Več informacij: 
 

info@sloga-platform.org 
01/434 44 02 

www.globalno-ucenje.si/teden-globalnega-ucenja 
www.sloga-platform.org 
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