TEDEN GLOBALNEGA UČENJA
Teden globalnega učenja, ki je med 19. in 25. novembrom 2018 v Sloveniji v
organizaciji SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje
in humanitarno pomoč, potekal že dvanajsto leto. Letošnja osrednja tema so
cilji trajnostnega razvoja, slogan dogodka pa je

Svet se spreminja. Kaj pa mi?

Na naši šoli smo te aktivnosti časovno še nekoliko raztegnili. Več o tem na SLOGA :
https://docs.google.com/document/d/1k3Bh6Yb12pphPpSmQHhauHHywjBAOSeXJ-_6loFVi6Y/edit
16.11. Obeležitev mednarodnega dneva strpnosti – 16.november - dan za
strpnost in prijateljstvo.
UNESCO v Deklaraciji o načelih strpnosti, v podporo promocije strpnosti
razglasil tudi mednarodni dan strpnosti, ki ga obeležujemo 16. novembra. V
ustanovni listini je zapisano: »Če naj se mir ne razblini, mora biti izgrajen na
temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.«
Pripravili smo delavnici \"Več kot ena zgodba\" in \"Limonce\" ter izdelali
plakate na temo strpnosti. Nastale so zanimive zgodbice in razmišljali, da smo
vsi posebni a različni, da se hitro lahko navežemo na drugega, ker ima podobne značilnosti,
interese, zgodbe. Pogovarjali smo se o razlikah med spoloma, o sprejemanju in
razumevanju drugačnosti/različnosti ob tem pa smo vendar vsi delček enega, istega sveta.
Med seboj smo povezani in čeprav se morda tega ne zavedamo, s svojimi dejanji in
aktivnostmi vplivamo na življenje drugega.

Sodelovali so dijaki in dijakinje 3.C in 3.K, delavnici sta vodili Karina Kreslin Petkovič in Jana Bučar.

16. 11. - Tega dne je bil naš gost Adi Smolar, znan po svojih družbeno angažiranih pesmih. V
okviru šolskega Zelenega petka je z nami delil nekaj modrosti o strpnosti v besedah in
verzih. Zapel jih ob zvokih kitare in tako so bolj neposredno segle do vsakega izmed nas.
https://www.youtube.com/watch?v=WtNI-UzFIVY »Prav zdaj ta svet drvi in mi na njem.….
poglej planet, ki bil je plav, zdaj je rdeč, ker je preveč krva. …. Za nas nasilje je pogum,
pohlep-več vreden kot pogum. ...«

