
 

 

VABILO NA USPOSABLJANJE ZA MLADE PROSTOVOLJCE IN 
PRISELJENCE IZ DRŽAV V RAZVOJU 

 

Inštitut za trajnostni razvoj vas vabi, da se pridružite skupini mladih prostovoljcev (18 – 35 let), ki bodo 
sodelovali v dejavnostih projekta “EAThink2015” v Sloveniji. 

 

PRIJAVA: prek spletnega obrazca. Prijave oziroma kandidature sprejemamo do petka, 11. 3. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

LOKACIJA: Usposabljanje bo potekalo v Info točki Okoljskega centra (Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana). 

 

TERMIN: Usposabljanje bo trajalo 3 dni, po 6 ur dnevno. Svoje zmožnosti glede termina ob prijavi 
označite v prijavnem obrazcu. 

 

OBVEZNOST KANDIDATOV: Udeležba na usposabljanju šteje kot dokaz usposobljenosti kandidatov za 
izvajanje dejavnosti projekta »EAThink2015«. Usposabljanje se šteje kot opravljeno, če kandidat zagotovi 
udeležbo na vsaj dveh dneh usposabljanja. Udeleženci usposabljanja se tudi zavežejo, da bodo po 
končanem usposabljanju sodelovali v vsaj 2 delavnicah globalnega učenja v slovenskih osnovnih in 
srednjih šolah, ki sodelujejo v projektu. Poleg delavnic globalnega učenja lahko kandidati kot 
prostovoljci sodelujejo tudi pri dejavnostih in dogodkih na lokalni ravni v zvezi s šolskimi ekovrtovi in 
diseminaciji dogodkov (fotografiranju in objavi dogodkov na spletnih straneh in družabnem omrežju). 

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE: Vprašanja so dobrodošla prek e-
pošte (ursa.sebenik@itr.si ) ali telefona (0590 71 333 / 051 368 
890). Vabimo pa vas, da dogajanje v projektu spremljate tudi na 
spletni strani projekta in na Facebook profilu programa Šolski 
ekovrtovi. 

 

Usposabljanje je namenjeno spoznavanju in krepitvi znanj ter veščin na področju globalnega učenja 
in programa Evropske Unije DEAR (Development Education and Awareness Raising – vzgoja za razvoj 
in osveščanje). 

Spoznali boste tudi ključne dejavnosti in teme projekta: spoznavanje trajnostnih prehranskih 
sistemov, pomen malih kmetij za prehransko varnost, soodvisnost med globalnim severom in jugom 
in varnost preskrbe s hrano. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jS5-3mVJYX-8RDPlucCeWpZemZvAYhCx1Uef1s96Uas/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jS5-3mVJYX-8RDPlucCeWpZemZvAYhCx1Uef1s96Uas/viewform
mailto:ursa.sebenik@itr.si
http://eathink2015.org/sl/
https://www.facebook.com/solskiekovrt/?ref=hl


 

 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA »EAThink 2015 - Globalno učenje za spremembe v ELR2015* in 
onkraj: evropsko angažiranje mladih od šolskih vrtov do trajnostnih prehranskih sistemov« 

Projekt se osredotoča na trajnostne prehranske sisteme in kmetovanje malih kmetij; temelji na 
globalnem učenju o soodvisnosti med Severom in Jugom ter o varnosti preskrbe s hrano. Ključni 
elementi projekta so aktivno sodelovanje mladih in krepitev načrtovanja izobraževanja učiteljev, s 
pomočjo izkustvenih metod, spletnih orodij in komunikacije. 

Inštitut za trajnostni razvoj bo vključeval in delil izkušnje programa Šolski ekovrtovi, ki so ena od ključnih 
izkustvenih metod projekta. 

Projekt poteka v širokem partnerstvu 12 evropskih (Avstrija, Hrvaška, Ciper, Francija, Madžarska, Italija, 
Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija in Slovenija) ter 2 afriških držav (Burkina Faso in 
Senegal). 

Projekt traja 3 leta (2015 – 2017) in ga sofinancira Evropska Unija (DCI-NSAED/2014/349033). 

*Evropsko leto za razvoj, ki smo ga praznovali lansko leto (2015). 

NA KRATKO ŠE O GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU… 

  

 

»Globalno izobraževanje je izobraževanje, ki ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in 
jih spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za vse.« 

    (Maastrichtska deklaracija o globalnem izobraževanju, COE 2002:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkoristite priložnost za učenje in širitev obzorij. Veselimo se vaših prijav in prihajajočih skupnih 
»delovnih« korakov! 

Globalno učenje je vseživljenjski izobraževalni proces (Svet med vrsticami, 2012), ki: 

 pomaga razumeti povezave med našim življenjem in življenjem ljudi po svetu 

 poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih tokov, ki 
vplivajo na življenja ljudi in drugih bitij 

 razvija veščine, podpira vrednote in odnose, ki omogočajo posameznikom in skupnostim, da 
aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in globalnih izzivov 

 je usmerjen v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje sveta, v katerem imajo vsi priložnost 
živeti dostojno življenje v skladu z njihovimi potrebami. 

 

http://www.solskiekovrt.si/

