Spoštovani

Inštitut za afriške študije vas vabi k sodelovanji v evropskem projektu

Global Education Goes Local –GEGL Lokalno Globalno učenje, številka pogodbe CSO-LA /
2017 / 388-120 je triletni mednarodni projekt, ki ga podpira Europe Aid/151103/DH/ACT/
Evropske komisije.

Splošni cilj projekta je spodbuditi zavezanost evropskih državljanov, da prevzamejo aktivno
vlogo pri soočanju z izzivi med soodvisnim svetom, v katerem živimo, na podlagi zavedanja in
kritičnega razumevanja njihovih dvosmernih odnosov z vprašanji globalnega razvoja.
Posebni cilji:
1) Spodbujati razumevanje medsebojne povezanosti med državami v razvoju in Evropsko
unijo o uspešnem izvajanju SDG s poudarkom na ciljih 5, 11 in 12 med evropskimi državljani,
ki živijo v manjših krajih;
2) povečati ozaveščenost državljanov v manjših krajih, zlasti med mladimi, o lokalnih in
globalnih dimenzijah Ciljev trajnostnega razvoja - SDG s poudarkom na ciljih 5, 11 in 12;
3) ustvarjanje in spodbujanje novih pristopov in metodologij vključevanja mladih v globalna
vprašanja, zlasti z uporabo pop kulture;
4) Povečati zmogljivost akterjev na manjših lokacijah za vodenje kakovostnega procesa
globalnega učenja z lokalnimi skupnostmi in zlasti mladimi.
Ciljne skupine projektov
1: Izobraževalni organi in organi skupnosti v manjših krajih z manj kot 50.000 prebivalci (šole,
izobraževalni centri, centri skupnosti, mladinski centri, lokalne organizacije, knjižnice ali
druge ustanove na lokalni ravni);
2: splošno prebivalstvo v majhnih krajih;
3: Mladi iz majhnih krajev (14-30 let)

Projekt se konča 31. oktobra 2020.
Projektni partnerji:
Creating Effective Grassroots Alternatives – C.E.G.A. Foundation, Bulgaria – project
leader;
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Global Citizens’ Academy/GCA, Lithuania – project partner;
Future Worlds Centre/FWC, Cyprus – project partner;
Institute for African Studies/IAS, Slovenia – project partner;
Cazalla Intercultural, Spain – project partner;
Suedwind Steiermark, Austria
Projekt je strukturiran v več skupinah:
1- Izzivi in krepitev zmogljivosti v majhnih krajih s centri skupnosti, mladinsko
organizacijo, lokalnimi klubi in organizacijami civilne družbe, dolgoročnim programom za
krepitev zmogljivosti (skupne in usposabljanje na kraju samem) v 5 majhnih krajih;
2- Globalni učni procesi v 5 majhnih krajih, vključno z ukrepi / kampanjami z lokalnim
prebivalstvom, mednarodne delavnice za izmenjavo rezultatov;
Skupina 3: Strokovno delo: razvoj novih pristopov za vključevanje mladih - raziskave,
delovne skupine, orodje "Global Education goes pop", usposabljanje za nacionalno
razširjanje, globalno spletno usposabljanje, mednarodni tečaj usposabljanja;
4- Razširjanje na nacionalni in mednarodni ravni - dobre prakse na ravni množice,
ozaveščanje o SDG in njihova lokalizirana dejanja, mednarodna konferenca;
5- Zagovorništvo na nacionalni in lokalni ravni za podporo osnovnim ukrepom v zvezi z
globalnimi vprašanji;

Pričakovani rezultati
- Ozaveščenost in zaveza glede globalnih vprašanj, povezanih s SDG 5, 11 in 12, se je
bistveno povečala v 30 majhnih krajih po Evropi, 5 v Sloveniji (z manj kot 50 000
prebivalci, vendar z manjšimi cilji);
- razviti, preizkusiti in razširjati inovativne pristope pri vključevanju mladih v globalno
učenje (povezani s SDG 5, 11 in 12);

- Povečana zmogljivost in pristojnosti zainteresiranih strani na lokalni ravni za nadaljnje
izkoriščanje globalnega učenja z lokalnimi skupnostmi;

Projektne aktivnosti za vsa leta projekta
1- Nacionalna usposabljanja o globalnih vprašanjih, SDG 5, 11 in 12 ter načrtovanje in
vodenje lokalnih učnih procesov (LAP) za predstavnike lokalnih struktur in teles iz 30
izbranih krajev v Evropi, 5 v Sloveniji
2- usposabljanje na kraju samem o globalnem učenju in načrtovanju LAP o globalnih
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vprašanjih na lokalni ravni za predstavnike lokalnih struktur in teles iz 30 izbranih krajev
po Evropi, 5 v Sloveniji
3- Nacionalni sistemi razširjanja in podpore za predstavnike lokalnih struktur in teles iz 30
izbranih krajev
4- prvi krog lokalnih procesov učnih akcij (LAP) o globalnih vprašanjih (zlasti SDG 5, 11 in
12), ki se ga udeležijo 3 predstavniki sodelujoče organizacije
5 - 2. krog lokalnih učnih procesov (LAP) o globalnih vprašanjih (zlasti SDG 5, 11 in 12) v
30 izbranih krajih z mladimi iz majhnih krajev (v povezavi z oc 1, 2 in 3)
6- Mednarodna delavnica za izmenjavo rezultatov LAP-jev (v povezavi z oc 1 in 4)
7- Publikacija »Globalno izobraževanje gre pop« - vodnik za lokalne organizacije,
strukture, trenerje in mladinske delavce, da bi mlade poučili o globalnem izobraževanju z
uporabo populture (v povezavi z oc 3 in oc 4)
8- MOOC spodbuja glavne koncepte in metodologije v globalnem izobraževanju, objavi
publikacijo Pop in razširja pristop
9- Mednarodni tečaj usposabljanja za mladinske delavce in vodje usposabljanj
10- Nacionalni treningi za krepitev zmogljivosti med zainteresiranimi stranmi za uporabo
pop kulture za vključevanje mladih v globalno učenje in ukrepanje, zlasti v zvezi s SDG 5,
11 in 12
11- Poletne / zimske šole za mlade, ki ukrepajo na lokalni ravni - načrtovati in deliti
rezultate
12- Mednarodna poletna šola za mlade in partnerje na Global South
13- Spletna akcija za dobre prakse
14- Mednarodna konferenca za izmenjavo rezultatov projekta
15 - Politične delavnice z odločevalci in vplivi na izobraževanje, mladino, lokalni in
globalni razvoj in / ali globalno izobraževanje
V prvem letu projekta se načrtuje
1- Priprava gradiv in usposabljanja (Inštitut za afriške študije - IAS)
2- Izbira 5 lokalnih skupnosti oz. krajev,
3- V vsakem kraju določitev 3 sodelavcev, ki bodo v sklopu svojih rednih dejavnosti,
vnašali v svoje delo globalno učenje ter se udeležili usposabljanja, ki ga pripravi IAS
4- Izvedba 3 dvodnevnih usposabljanj oz. 2 tridnevnih usposabljanj na temo SDG
5- Izvedba delavnic IAS v vseh sodelujočih krajih – za mlade
6- Osveščanje o projektu
Tanja Leskovar
Projektna koordinatorka
031343046, tleskovar1@gmail.com
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