












GLOBALNO UČENJE
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 v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj
pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim ter
na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim
politikam.

Globalno učenje, kot ga je definiralo delovno področje platforme SLOGA za globalno učenje.



GLOBALNO UČENJE
KAJ JE: 
• Iskanje vzrokov  ZAKAJ?
• Sprememba lastnega vedenja in ravnanja
• Spodbujanje k aktivaciji
• Širši pogled na svet
• Tudi jaz sem delček tega sveta

KAJ NI:
• zgolj informiranje
• Vse, kar je globalno, še ne pomeni globalnega učenja
• Vse, kar je tuje ali iz tujine, še ne pomeni globalnega
• Ni zgolj „eksotika“

Tudi ti si delček tega 
sveta



Če bi svet imel 100 
prebivalcev …



Če bi svet imel 100 prebivalcev …

60 Azijcev
15 Afričanov
14 Američanov
11 Evropejcev

50 žensk
50 moških 



Če bi svet imel 100 prebivalcev …

31 kristjanov

69 nekristjanov
 21 Muslimanov
 14 Hindujcev
 6 Budistov
 12 pripadnikov drugih ver
 16 nevernih



Če bi svet imel 100 prebivalcev …

15 ljudi zasluži manj kot 1,8 € na dan
56 ljudi zasluži od 1,8 € do 8,5 € na dan
13 ljudi zasluži od 8,5 € do 17 € na dan
9 ljudi zasluži od 17 € do 42,5 € na dan
6 ljudi zasluži od 42,5 € do 76,5 € na dan
1 človek zasluži več kot 76,5 € na dan

1 človek ima POLOVICO
VSEGA BOGASTVA



Če bi svet imel 100 prebivalcev …

21 ljudi je PREDEBELIH

63 ljudi ima ZDRAVO telesno težo

15 ljudi je PODHRANJENIH

1 človek STRADA



Če bi svet imel 100 prebivalcev …

77 ljudi ima 

23 ljudi je brez strehe nad glavo

87 ljudi ima dostop do čiste pitne vode

13 ljudi je brez pitne vode



Če bi svet imel 100 prebivalcev …

Le 7 ljudi bi imelo 
VIŠJEŠOLSKO IZOBRAZBO 

86 ljudi je PISMENIH

14 ljudi je NEPISMENIH



Če bi svet imel 100 prebivalcev …

75 ljudi ima 
MOBILNI 
TELEFON

INTERNETNI dostop

ima 44 ljudi



Migracije so naravni fenomen
in v našem vse bolj
povezanem svetu ena od
značilnosti današnjega časa.

Pomembno prispevajo k
vsem vidikom gospodarskega
in družbenega razvoja po
vsem svetu in bodo kot take
ključne za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja.



Migracije oziroma selitve so kompleksen
globalen pojav, s katerim se srečujejo vse
države po svetu.

Države so tako lahko izvor migracij, prehodni cilji
potovanja ali mesto priselitve, po navadi celo vse troje
hkrati.

Skozi stoletja se je kljub raznovrstnim oviram na milijone
ljudi (pre)selilo v druge kraje, saj človek pozitivno
vrednoti gibanje, spreminjanje geografskega in
družbenega okolja ter tako poskuša najti zase in svoje
bližnje boljše kraje za življenje.



Pojem migracija se deli na izseljevanje
oziroma emigracijo ter priseljevanje
oziroma imigracijo; takšna gibanja so
lahko notranja ali mednarodna.

Vzroki za migracije
 kompleksni!

 EKONOMSKI in DEMOGRAFSKI (razreševanje
eskistence, izboljšanje ekonomskega položaja,
prenaseljenost)

 POLITIČNI in VOJAŠKI (prisilna preseljevanja)

 OSEBNI in DRUŽINSKI (najbolj raznovrstni; npr.
pridobivanje izobrazbe, združevanje družin)

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izseljevanje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Priseljevanje


V novejših mednarodnih priporočilih za statistiko selitev, kot na
primer priporočilo Združenih narodov, je po navadi podana
tipologija vzrokov selitev na podlagi:
- izobraževanja oziroma usposabljanja (študij v državi,

usposabljanje za delo),
- zaposlitve (začasna ali sezonska, v mednarodnih

organizacijah),
- združitve oziroma formiranja družine (najbližji sorodniki

priseljenca, ki že prebiva v državi; zakonec, otroci, partner),
- dovoljene naselitve v okviru kvot, ki jih dovolijo posamezne

države,
- dovoljene naselitve na podlagi meddržavnih sporazumov in

humanitarnih razlogov (begunci, iskalci azila ali začasnega
zatočišča).



V današnjem času igrajo mednarodne migracije pomembno vlogo v
nacionalnih, regionalnih in mednarodnih zadevah.

Denar, ki ga zaslužijo migranti v tujini, pogosto nakazujejo sorodnikom iz
države preselitve. V velikem številu držav v razvoju takšna nakazila migrantov
iz tujine predstavljajo celo bolj pomemben vir prihodkov kot uradna razvojna
pomoč ali tuje neposredne investicije.

Dandanes migranti tudi niso več zaposleni samo v poklicih, ki jih domačini ne
želijo opravljati, ampak so vključeni prav tako v dejavnosti z visoko dodano
vrednostjo, kot so deficitarni poklici.

V določenih državah so javne storitve in celotni sektorji gospodarstva
izjemno odvisni od migrantov, saj bi bilo brez njih težko zagotoviti nemoteno
delovanje teh sektorjev.



TVU 2020:
Migracije in izzivi 

večkulturnosti



Več kot ena 
zgodba 

TVU 2020: Migracije in izzivi večkulturnosti



Kako se igramo?
• Najstarejši udeleženec izbere karto in jo

prebere naglas.
• Med držanjem karte pripoveduje zgodbo.
• Soigralci aktivno poslušajo in lahko

pripovedovalca spodbujajo z vprašanji.
• Ko pripovedovalec zaključi zgodbo, odloži

karto in na vrsti je naslednji igralec.
• Igra poteka v smeri urinega kazalca.
• Pogovori med zgodbami so dovoljeni.
• Zmagovalci so vsi!

TVU 2020: Migracije in izzivi večkulturnosti



TVU 2020: Migracije in izzivi večkulturnosti

9. APRIL Kulturni bazar  (Ljubljana, Cankarjev dom): Enaki v 
različnosti

2/2 APRILA spletno izobraževanje o migracijah

11. MAJ Nacionalni forum za globalno učenje ter vzgojo in 
izobraževanje za trajnostni razvoj

21. JUNIJ svetovni dan beguncev



TVU 2020: Migracije in izzivi večkulturnosti

DELAVNICE GLOBALNEGA UČENJA – financira SLOGA 
(patricija.virtic@sloga-platform.org)

DELAVNICE GLOBALNEGA UČENJA ZA IZOBRAŽEVALCE –
financira SLOGA (patricija.virtic@sloga-platform.org)

SPLETNA IZOBRAŽAVANJA

mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
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TVU 2020: Migracije in izzivi večkulturnosti

IDEJE?



Patricija Virtič,
vodja globalnega učenja

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno 
učenje in humanitarno pomoč

patricija.virtic@sloga-platform.org

www.sloga-platform.org
www.bridge47.org

www.tuditi.si

FB, TW, INSTA
031 410 550

mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/
http://www.bridge47.org/
http://www.tuditi.si/
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