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Migracije, človekove pravice in medkulturni dialog so teme, ki jih je
treba v šolah vedno bolj naslavljati, tudi z uporabo multimedijskih
orodij, da bi oblikovali poglobljen diskurz in spodbujali družbo brez
strahu, v kateri se udejanjata enakost ter socialna vključenost, kar
je še posebej pomembno na izobraževalnem polju.
Zlasti danes, ko v evropskem kontekstu napačna dojemanja in pomanjkanje znanja o pojavu migracij postajajo vse vidnejša, lahko
globalno učenje igra izjemno pomembno vlogo pri preprečevanju
gradnje zidov, ki ovirajo vedno bolj potrebna srečanja med različnimi kulturami.
Čeprav ima koncept globalnega državljanstva v različnih državah
sveta različne odtenke, ki odražajo politične, zgodovinske in kulturne razlike, ga lahko povezujemo z občutkom pripadnosti vsakega
človeka celotnemu človeštvu in planetu. Globalno državljanstvo je
zato povezano s konceptom soodvisnosti med lokalnim in univerzalnim ter s potrebo po trajnostnem, empatičnem in podpornem
vedenju, ki je vse bolj nujno zaradi podnebnih sprememb in z njimi
povezanih migracij.
Globalno učenje tako prispeva k oblikovanju modela državljanstva,
ki temelji na zavedanju dostojanstva vseh ljudi, občutku pripadnosti globalni skupnosti in vključenosti posameznikov na individualni
in skupnostni ravni, da bi spodbudili kulturne, družbene in politične
spremembe za izgradnjo pravičnejšega in trajnostnega sveta.
Preprečevanje sovražnega govora, spodbujanje kritičnega razmišljanja med mladimi in njihovo aktivno sodelovanje, analiza medsebojne povezanosti med človekovimi pravicami, cilji trajnostnega
razvoja ter migracijami, uporaba novih tehnologij za podporo izobraževalnim ukrepom: smernice si prizadevajo nasloviti vse te teme.
Ta publikacija, namenjena učiteljem_icam in izobraževalkam_cem,
zato predlaga metodološke usmeritve, ki lahko na podlagi dobrih
praks, preizkušenih v več evropskih državah, pomagajo okrepiti ter
sistematizirati učinkovite ukrepe na področju globalnega učenja
znotraj in izven šolskega konteksta.
Marco Chiesara
PREDSEDNIK
WEWORLD – GVC ONLUS

Dina Taddia
IZVRŠNA DIREKTORICA
WEWORLD – GVC ONLUS
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GIORGIA BAILO, WEWORLD GVC

1.

Državljanska
vzgoja danes:
oblikovanje
izobraževalnih
skupnosti
za horizontalno
sodelovanje

»Izobraževanje je najmočnejše orožje,
s katerim lahko spremenite svet.«
Nelson Mandela

Koncept globalnega državljanstva navdihuje občutek pripadnosti
veliki skupnosti, skupnemu človeštvu; poudarja politično, gospodarsko, družbeno in kulturno soodvisnost ter medsebojno povezanost lokalnega, nacionalnega in globalnega.
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Državljanska vzgoja danes: oblikovanje izobraževalnih skupnosti za horizontalno sodelovanje

Pojem globalnega učenja, planetarne vzgoje ali vzgoje za globalno državljanstvo skladno
z raznolikimi razlagami v različnih državah sveta najde svoj osrednji navdih v Organizaciji združenih
narodov – in zlasti UNESCO (26. člen Splošne deklaracije človekovih pravic).1 Ne glede na uporabljeno
terminologijo se globalno učenje nanaša na občutek pripadnosti posameznika_ce široki skupnosti, celotnemu človeštvu in planetu Zemlji. UNESCO je leta 1974 te koncepte sprejel v svojem
»Priporočilu o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir ter izobraževanje v zvezi s
človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami«.2
UNESCO vedno znova poudarja, da
je treba v središče izobraževanja ponovno umestiti željo naučiti se živeti skupaj, sodelovati in skupaj
načrtovati. Gre za izobraževanje, ki
je sposobno biti pozorno na pravice
posameznika, lokalne in mednarodne skupnosti, ki ga usmerja prepoznavanje soodvisnosti med lokalnim
ter univerzalnim ob predpostavki
trajnostnega, empatičnega in
podpornega vedenja.

»Utopija, morda nekateri mislijo, vendar je potrebna
Utopija, ki je resnično življenjskega pomena,
če želimo pobegniti iz nevarnega cikla, ki ga je
vzdržujeta cinizem ali ravnodušje.«3
UNESCO, 1974

Teme globalnega učenja (GU) se osredotočajo na človekove pravice, večkulturnost, mednarodno razumevanje in sodelovanje, mir, trajnost: GU torej ni dodatni predmet, temveč čezsektorski oz. presečni
pristop k vsem disciplinam.
Pravzaprav ne moremo spregledati odnosa, ki te teme povezuje z današnjimi ključnimi temami (kot so
konflikti, migracije, revščina, podnebne spremembe) in prepleta tematike trajnosti ter pravic s sodelovanjem, državljanstvom, sprejemanjem, multikulturalizmom.

1 — »Izobraževanje bi naj bilo usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in h krepitvi spoštovanja človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.

Spodbujati bi moralo razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi, rasnimi ali verskimi skupinami ter pospeševati dejavnosti Združenih
narodov.« (UNESCO, 1984)
2 — povezava na celotno besedilo priporočila.
3 — Mednarodna komisija o izobraževanju za 21. stoletje (1996), Learning: the treasure within, povezava .
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Državljanska vzgoja danes: oblikovanje izobraževalnih skupnosti za horizontalno sodelovanje

Pri teh premislekih je treba upoštevati tri konceptualne razsežnosti:
–		kognitivno – učenje za znanje, za razumevanje in kritično presojo
globalnih tem ter njihovih povezav z lokalno razsežnostjo. Medijska
vzgoja je danes ključni del tega. Omogoča nam razvozlati neštete
vsebine in informacije, ki nas obdajajo, ter poistovetiti se s »posredovano resničnostjo«, s katero smo soočeni, zavedajoč se reprezentacij in priložnosti, ki so povezane z globalnimi temami v medijih;
–		družbeno-čustveno – imeti občutek pripadnosti skupnemu človeštvu, občutek empatije, solidarnosti in spoštovanja razlik;
–		vedenjsko – delovati učinkovito in odgovorno na lokalni, nacionalni ter globalni ravni za spodbujanje pravic, miru in trajnosti v svetu.
Ta večrazsežnostni pristop temelji na perspektivi vseživljenjskega učenja od otroštva do odraslosti, s
formalnimi in neformalnimi programi ter dejavnostmi znotraj in izven šolskega sistema z uporabo običajnih ter nekonvencionalnih metod spodbujanja udejstvovanja. Gre za učni proces, ki
»/o/mogoča ljudem, da se vključijo v spreminjanje
družbenih, kulturnih, političnih in gospodarskih
struktur, ki vplivajo na njihovo življenje«.4

4 — UNESCO, izobraževanje za globalno državljanstvo,

UNESCO

povezava .
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1.1

Državljanska vzgoja danes: oblikovanje izobraževalnih skupnosti za horizontalno sodelovanje

Pomen globalnega
učenja danes

Danes razdalje postajajo krajše in komunikacija poteka na globalni ravni, vendar se neenakosti ter revščina ne zmanjšujejo, zlasti v nekaterih delih sveta ne.

Najbogatejši 1 %
planeta ima
v lasti skoraj
polovico celotnega
svetovnega neto
bogastva,

medtem ko 3,8 milijarde ljudi – kar je polovica svetovnega prebivalstva – poseduje 0,4 % celotnega svetovnega neto bogastva,
789 milijonov ljudi na svetu (pretežno žensk) pa živi v razmerah
skrajne revščine. Naraščajo tudi neenakosti med državami:
od desetih ljudi jih sedem živi v državi, kjer se je dohodkovna
neenakost povečala.5

Revščina, povezana tudi s posledicami podnebnih sprememb, trajajočimi kršitvami človekovih pravic,
konflikti in nasiljem (zlasti nad dečki, deklicami ter ženskami), je osrednji vzrok okrepljenih migracijskih
tokov, ki smo jim danes priča: 70,8 milijonov ljudi po vsem svetu je bilo prisiljenih zapustiti
svojo državo. Približno 25,9 milijonov jih je beguncev, med njimi je več kot polovica mlajših od 18 let,
3,5 milijonov pa je prosilcev za azil; 80 % so jih sprejele sosednje države njihovih izvornih držav.6
Svetovna banka ocenjuje, da se bo do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb prisiljenih preseliti več kot
140 milijonov ljudi, od tega jih bo po ocenah več kot 60 % v Afriki, 28 % v južni Aziji in več kot 10 % v
Latinski Ameriki.7
Globalno učenje se trenutno sooča s pomembnim izzivom: državljane je treba nujno opolnomočiti z zavedanjem o globalnih dinamikah, kar presega medijsko propagando in alarme, ki
so danes močno prisotni v številnih evropskih državah, saj bodo
le tako državljani vključeni v oblikovanje pravične ter enakopravne
družbe in v uveljavljanje svojih pravic ter odgovornosti do drugih.
Dejansko ti izobraževalni ukrepi omogočajo kritično razmišljanje
o kompleksnih globalnih temah, spodbujajo ljudi k poznavanju in
izražanju svojih mnenj, k zavestnim izbiram in aktivnemu sodelovanju pri ustvarjanju pravičnejšega ter trajnostnega sveta.

Poudarjanje tega
pristopa nam bo
omogočilo boj proti
zaskrbljujočim
znakom strahu,
nezaupanja,
konfliktov,
nasilja, nemirov,
izgube socialne
kohezije,
marginalizacije
in dezorientacije.

5 — OXFAM (2019), Public Good or Private Wealth?, povezava .
6 — Podatki UNHCR (2018), povezava .
7 — Svetovna banka (2018), Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, povezava .
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Državljanska vzgoja danes: oblikovanje izobraževalnih skupnosti za horizontalno sodelovanje

Zato je očitno treba v ta prizadevanja vključiti celotno izobraževalno skupnost; skupnost, ki
vključuje izobraževalne ustanove, družine, referenčne točke za mlade, ki segajo izven šolskega konteksta; skupnost, ki v vzajemnem odnosu sprejema koncept solidarnosti, tako da ga podpira in vključuje v
sodelovanje.

GLOBALNI CILJI

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je leta 2015 sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov, postavlja
mednarodni referenčni okvir.

PODCILJ 4•7

Cilj trajnostnega razvoja št. 4 o kakovostnem izobraževanju vključuje poseben podcilj (4.7) glede globalnega učenja: »Do leta 2030
poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne
za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka
kulture k trajnostnemu razvoju.«8

IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
IN GLOBALNO UČENJE

Spodbujanje globalnega učenja je ključnega pomena pri doseganju 17 ciljev Agende 2030, kot poudarjata UNESCO in Evropsko soglasje o razvoju,9 ki ga je sprejel Evropski svet leta 2017, ter pri spodbujanju
kulturnih sprememb, potrebnih za oblikovanje pravičnejših in bolj trajnostnih družb. Gre za preobrazbene
izobraževalne ukrepe, ki temeljijo na uporabi interaktivnih in inovativnih metod poučevanja, temelječih
na dialogu ter razmišljanju, s čimer se postavlja učenca v središče.
Globalno učenje poziva k aktivni vlogi posameznikov in skupnosti glede načel okoljske in
socialne pravičnosti, saj spodbuja razumevanje procesov odločanja na lokalni in globalni ravni ter
razumevanje novih načinov aktiviranja in vplivanja državljanov.
Če parafraziramo izjavo italijanskega politika Antonia Gramscija, s temi izobraževalnimi ukrepi spodbujamo »izobraževanje« – dejansko bomo potrebovali znanje za oblikovanje pravičnejših družb; »vznemirjenost« – potrebovali bomo navdušenje za boj proti neenakostim; »organizacijo« – za oblikovanje
globalne kulture sprejemanja in solidarnosti bomo potrebovali osebno moč ter mobilizirano skupnost.

8 — OZN (2015), Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, cilj št. 4, povezava .
9 — Evropski svet (2017), The new European Consensus on Development – Our world, our dignity, our future, povezava .
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CHARLOT CASSAR IN ALESSANDRO SORIANI

2.

Preprečevanje
sovraštva
v diskurzu
o migracijah:
potreba po
aktivni drži

10

»Bil je svetel hladen dan ...«

... in bilo je leto 1984, vendar bi bilo zlahka tudi leto 2019. Zloglasni
slogani, izklesani na pročelju piramidalne zgradbe, ki je bila sedež
Ministrstva resnice v romanu Georgea Orwella, so, žal, relevantnejši
kot kdaj koli prej:
»Vojna je Mir,
Svoboda je Suženjstvo,
Nevednost je Moč.«

Orwell, 1949
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Preprečevanje sovraštva v diskurzu o migracijah: potreba po aktivni drži

Winston, osrednji lik romana, dela v pisarnah ministrstva. Njegova naloga je ponovno pisanje zgodovine, pregledovanje starih časopisnih člankov in knjig ter njihova prilagoditev sedanji različici resnice, kot jo predpisuje Stranka.
Leta 1949, ko je Orwell pisal roman, morda ni mogel predvideti pojava digitalnih tehnologij, interneta in
spletnih družbenih medijev. Če bi imel vpogled, Winstonovo delo ne bi bilo toliko dolgočasno, kot bi bilo
strašljivo.

Težnja
spreminjanja
preteklosti za
oblikovanje
sedanjosti je
popolnoma genialna
ali, še bolje,
čisto zlo in
internet je to
tako poenostavil …

Orwellova knjiga je danes enako relevantna kot leta 1949 in ob ponovnem branju se pojavijo nove podrobnosti, nove vzporednice s 11
svetom, v katerem živimo danes.
Ko Orwell opisuje cilje različnih ministrstev, govori o sinergiji med
Ministrstvom za mir (ironično pristojno za vojno) in Ministrstvom za
resnico (enako ironično zadolženo za pripravo lažnih novic). Kombinacija je popolna, skoraj smrtonosna: cilj slednjega je upravičiti dejanja prvega. Višji cilj? Sredstva opravičujejo cilj. Državljane prikrajšati sposobnosti lastnega razmišljanja, zamegliti njihov um
s podrejanjem resnice, izmišljanjem dejstev, igranjem z njihovimi
čustvi ...

Zanimivost tega distopijskega primera je, da avtor bralcem predstavlja izmišljeno poenostavitev pojava,
ki je v resnici prisoten, vendar na veliko bolj razslojen in zapleten način. To se ponuja kot izredno primerno izhodišče za razmislek o temah, ki jih te strani obravnavajo. Kako deluje sovražni diskurz? Kako
novice, zlasti lažne novice, spodbujajo sovražni diskurz? Zakaj predvsem o migrantih? Kaj lahko kot
izobraževalci, učitelji, starši, državljani storimo glede tega?
Krepitev (ne moremo več govoriti o ponovnem pojavu) skrajno desnih političnih strank je morda odličen
primer tega pojava – sovražni diskurz, prikrit z okriljem ljubezni do lastne države, neprimerno
domoljubje, ki privlači množice.
Všečki Trumpu, Farageu, Le Pen, Salviniju in Orbanu hranijo najbolj
intimne strahove ljudi in izkoriščajo medkulturni primanjkljaj za
spodbujanje sovraštva.
Njihov diskurz je prikrit v resnično skrb za dobrobit njihove
domovine, ki na grozljiv način odmeva nacistični režim.
Če citiramo malteškega skrajno desnega politika, v tem scenariju Auschwitz postane »poljski Disneyland« in množice so peljane
na strašljivo vožnjo z vlakom smrti; pri tem scenariju se zdi, da se
nedvoumno usmerja proti drugemu holokavstu, saj cilj opravičuje
sredstva, naj gre za obdelano podobo, citat izven konteksta ali neposredno laž.
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Migranti so lahka tarča. Namesto naslavljanja dejanskih
vprašanj sovražni diskurz odtujuje ljudi, da se osredotočajo na
drugega človeka kot vzrok vsega zla. S spodbujanjem idealizma,
ki je le ideal, sovražni diskurz preusmerja odgovornost in
pravi, da družba ne nazaduje zato, ker ne izpolnjujemo svojih
dolžnosti kot aktivni demokratični državljani, temveč ker si ničvreden priseljenec želi prilastiti naše mesto, ki nam pripada na
tem svetu.

Nepreverjen,
sovražni diskurz
postane vsakdanji
diskurz,
normaliziran
v udobno
psevdoresnico.

Vendar ko je truplo mrtvega otroka naplavljeno na neko obalo blizu doma, se ves svet vrti v šoku, dokler 12
truplo ni objektivizirano v drugo tragedijo, ki bi jo bilo mogoče preprečiti.
Na tej točki razprave je uporabno opredeliti sovražni diskurz.
Izraz »sovražni govor«, kot ga je opredelil
Odbor ministrov Sveta Evrope, zajema
»vse oblike izražanja, ki širijo,
spodbujajo, promovirajo ali
opravičujejo rasno sovraštvo,
ksenofobijo, antisemitizem
ali druge oblike sovraštva, ki
temeljijo na nestrpnosti, vključno
z: nestrpnostjo, izraženo z agresivnim
nacionalizmom ali etnocentrizmom,
diskriminacijo in sovražnostjo
do manjšin, migrantov ali ljudi
s priseljenskim poreklom«.

Priporočilo št. 97/20
(Svet Evrope, 1997)

»Vse oblike izražanja« pomeni, da je treba v razpravo vključiti in upoštevati vse vrste komunikacije

(neposredno komunikacijo ali s posredovanjem medija) ter vsak medij (tradicionalni ali spletni). Neskončen pritok (dez)informacij, ki so posredovane zlasti prek platform družbenih medijev, posameznike
spreminja v to, kar bi Taleb (2012) poimenoval kot »nevrotike«; »drugega«, v tem primeru migranta, pa
v predmet strahu: strah pred izgubo identitete, izgubo denarja, izgubo moči ... in seznam bi se lahko
nadaljeval in nadaljeval.
Kot bi rekel mojster Yoda, »strah vodi do jeze, jeza vodi do sovraštva«, sovražni diskurz pa je nalezljiv,
saj nagovarja nezadovoljne in zagotavlja kanal za njihovo jezo, frustracijo, brezsramnost, strah; in tako
naprej v začaranem krogu.
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»Nalezljivost je največji
atribut sovraštva
in najbolj izdajalski,
vsakdo je dovzeten.«

Taryam, 2019

Mediji igrajo pri tem ogromno vlogo, vendar kateri mediji? Dihotomija med tradicionalnimi in sodobnimi,
digitalnimi mediji v letu 2019 morda ni več primerna. Fizične in spletne prostore je skoraj nemogoče ločiti, ne le zaradi soodvisnosti med družbo in tehnologijo, ampak tudi ker je ločnica med obema svetoma 13
izginila.
Floridi (2017) trdi, da ni več smiselno razmišljati v smislu biti na spletu ali brez povezave, saj je o
medijih primerneje razmišljati kot o »spletnem življenju«.
Digitalne tehnologije v tem smislu presegajo obogatitev naših izkušenj in jih je treba obravnavati kot
naravno razsežnost našega življenja (Rivoltella in Rossi, 2019).

O čem razmišljaš?

Poleg tega konceptualna delitev med tradicionalnimi in digitalnimi
mediji počasi, a vztrajno izginja.
To je očitno v medijskem ekosistemu: televizijski programi in kanali
za informativne oddaje delijo svojo vsebino na spletu s prisotnostjo
na družabnih medijih (pogosto ponovljeno na različnih platformah);
ustvarjalci spletnih vsebin dnevno pripravijo nešteto gradiv; kdor
koli lahko hitro komentira ta ali drugi dogodek; politiki objavljajo izjave na svojih osebnih družbenih omrežjih ... Takšni pojavi so postali
razširjeni in še naprej pridobivajo na priljubljenosti zaradi hitrosti, s
katero lahko dosežejo neskončno število uporabnikov, pa tudi zaradi
bližine, ki jo ustvarjajo ti kanali komunikacije.
Ljudje lahko reagirajo, delijo in komentirajo vsebino, sprašujejo in
na vprašanja odgovarjajo. Lahko so v skoraj takojšnji interakciji z
ustvarjalci vsebin, pa naj gre za druge uporabnike ali avtoritativne
znanstvenike, in doživljajo brezhibno iluzijo bližine, intimnosti in zasebnosti (Livingstone, 2005), ki pospešuje angažiranost v vsakem
trenutku.

To dinamiko močno izkoriščajo tisti politiki, ki intenzivno uporabljajo družbene medije, pri čemer je najboljši primer bivši predsednik
Združenih držav Amerike. Trump je namreč svoj Twitter račun uporabljal neselektivno in verjetno še pogosteje, kot je uporabljal ovalno
pisarno. Ni pa Trump edini primer.

Platforme družbenih
medijev so postale
instrumentarij za
politike in vse,
ki imajo v srcu
dober namen.

GLOBALNO DRŽAVLJANSTVO IN MULTIMEDIJA – Smernice za učitelje_ice in izobraževalce_ke

2.

Preprečevanje sovraštva v diskurzu o migracijah: potreba po aktivni drži

Kaj pa se zgodi, ko je medij zlorabljen znotraj zakonskega okvira?
Mnogi menijo, da so lažne novice eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se morajo spoprijeti mediji.
Dejansko so lažne novice najpomembnejše vprašanje, ki pa jih je relativno enostavno obravnavati. Zahvaljujoč spletnim stranem za preverjanje informacij, kot so Emergent.info, Snopes.com, Factchecking.
it ali Bufale.net, je lažne novice razmeroma preprosto odkriti ali ugotoviti, ali je vir zanesljiv. Veliko bolj
zahtevna naloga je kritično razvozlati nerazkrite pomene/namere/namene sporočila.

Veliko je primerov delnih resnic, ki
jih pogosto spremljajo izkrivljene
interpretacije, posplošitve in drugi
dialektični pripomočki, katerih cilj je
preoblikovati dejstva za višji motiv.

Na žalost je te mahinacije pogosto težje prepoznati in so 14
posledično tudi bolj problematične, če ne celo nevarne.

Pred nekaj tedni je italijanski politik na družbenih medijih hitro ožigosal priseljenca:
»Mlad severnoafriški prebežnik je bil aretiran zaradi požiga, ki je opustošil sedež
policije v Mirandoli: dva mrtva, več deset ljudi je bilo ranjenih in prizadetih zaradi
posledic vdihavanja dima.
Molitev in objem družinam žrtev.
Vse prej kot varno zatočišče!
Ustaviti nedovoljeno priseljevanje je v Italiji in v Evropi naša moralna dolžnost.
Vrnite vse nedovoljene priseljence!«

Razčlenimo sporočilo na tri dele. V prvem delu politik zgolj poroča o dejstvu, torej aretaciji mladega
priseljenca. Drugi del je sporočilo empatije do žrtev z jasnim sklicem na religijo, da bi poudarili njegovo
»spoštovanje« in »pripadnost« kulturi ter tradicijam države. Tretji del bralca preusmeri na problem nedovoljenega priseljevanja.
Vsi deli skupaj gradijo močan argument proti nedovoljenemu priseljevanju. Če požigalec ne bi bil priseljenec, ki je nedovoljeno vstopil
v državo, potem verjetno ne bi bilo sporočila. Politik izkorišča incident, posplošuje dejanja posameznika na vse nedovoljene priseljence, senzacionalizira osamljen dogodek, da opraviči svojo osebno nastrojenost proti priseljevanju, in odvrne pozornost od drugih,
morda bolj nujnih vprašanj. Obseg uporabniških interakcij (všečkov,
delitev, komentarjev), ki opravičujejo takšno sporočilo, je zaskrbljujoč pokazatelj, v kolikšni meri tak diskurz deluje, v mnogih pogledih
poudarja splošno nesposobnost ali nepripravljenost sprejemanja
stvari po nominalni vrednosti.

Razkrivanje
takšnih prikritih
sporočil zahteva
kritično stališče,
ki posledično
zahteva zanesljivo
bazo znanja in
sposobnost vzdržati
se takojšnje
presoje, zahteva
torej kompetence,
katerim v naših
šolah ne namenjamo
nujno dovolj
pozornosti.
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Kot da to ne zadošča, je obravnavanje pojava, preden se zgodi, z drugimi besedami vzgoja za preprečevanje sovražnega diskurza in ne vzgoja kot odziv nanj, še bolj zapleteno.
Ta kompleksnost postane še bolj problematična, če svobodo izražanja prenesemo v enačbo. Vsak poskus cenzure sovražnega diskurza je mogoče razlagati kot napad na svobodo izražanja, kar morda najbolje ponazarja (ne)slaven citat Evelyn Beatrice Hall, ki je po incidentu Charlie Hebdo leta 2015 krožil
po družbenih medijih in je morda postal del nezavednega družbenega kolektivnega: »Ne strinjam se s
tem, kar pravite, vendar bom do smrti branila vašo pravico, da to poveste.« Preprosto zatiranje sovražnega diskurza ne naslavlja nujno sovraštva, ampak ga morda preganja pod površje in s tem spodbuja
nasilna dejanja (Coliver, 2012). V tem smislu je sovražni diskurz le površinska manifestacija veliko
15
globljega vprašanja.
Toda v tem zastrašujočem scenariju, ki je poln polemik, obstajajo številne priložnosti za ukrepanje proti
sovražnemu diskurzu in globljim vprašanjem, ki so v igri. Kot izhodišče lahko priporočamo nekaj zelo
zanimivih praktičnih priročnikov za osvetlitev sovražnega diskurza na različnih ravneh.
–		Bookmarks1 je priročnik za boj proti sovražnemu govoru s pomočjo izobraževanja o človekovih pravicah. Pripravljen je bil v podporo kampanji »NE sovraži« (»No Hate Speech«) med letoma 2013 in
2017, ki ostaja dejavna skozi delo različnih nacionalnih kampanj,
spletnih aktivistov ter partnerjev. Priročnik predstavlja dejavnosti,
namenjene mladim, starim od 13 do 18 let, ki pa so prilagodljive
tudi drugim starostnim skupinam.
–		Evropski projekt »Silence Hate«2 ponuja vpogled v obravnavo
sovražnega govora v šolah.
–		Carta di Roma3 je deontološka koda za novinarje. Spletno mesto
ponuja tudi dober izbor razkrivanja novic in gradiv za usposabljanja.

1—

povezava .

2—

povezava .

3—

povezava .
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Postati
moramo
obrtniki!

Boj proti sovražnemu govoru je ena plast napornega in zapletenega procesa in le s konkretnimi dejanji
se lahko nadejamo pravičnejše, bolj humane ter bolj vključujoče družbe. Primeri nestrpnosti, mizoginije,
homofobije, rasizma, seksizma, marginalizacije, diskriminacije so, žal, preveč pogosti, začeti pa moramo
s pregledom lastnih praks, da zagotovimo, da so resnično v skladu z vrednotami, ki jih zagovarjamo.
Obravnavanje sovražnega diskurza mora biti skupen napor spletnega življenja (onlife), ki združuje uporabnike in pripravljavce vsebin, pa naj bodo to politiki, novinarji, vzgojitelji, starši ali otroci – vsak ima
svojo vlogo. Vsakdo je odgovoren za to, da je pozoren, kritičen, radoveden, željan odkrivanja različnih
perspektiv in zavračanja stereotipnih pogledov na resničnost. To je neprijetno, vendar potrebno stališče,
ki zavrača poenostavitev tistega, kar je naravno zapleteno.
Z ekonomskega vidika Taleb (2018) poziva k povečanju števila obrtnikov.

Obrtniki so
zvesti svoji
obrti in ne bodo
ubirali bližnjic
k dobičku.

Opisuje, kako umetniki vložijo »svojo dušo v igro« in umetnost postavljajo v svoj poklic, ko ustvarjajo stvari »iz eksistencialnih razlogov«. Ta drža, kot jo imenuje Taleb, je neprijetna.
Obrtniki ne bodo nikoli ogrozili svoje obrti in zavestno se odločijo
za ustvarjanje stvari z vrednostjo.
Obrtniki imajo neomajna načela in integriteto.
So pristni in zaljubljeni v to, kar počnejo.
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Toda kaj to pomeni za naš odnos (uporabljamo, proizvajamo, delimo, všečkamo itd.) do
medijev?
Za novinarje usvojitev in vzdrževanje »obrtniške« drže pomeni vnesti »dušo« v tisto, kar pišejo. Pomeni,
da ne iščejo hitrih in enostavnih »clickbait« naslovov za vsebine, ki jih proizvajajo. Pomeni izogibanje
poenostavitvam, senzacionalizaciji in enosmernim pristopom k vprašanjem ter namesto tega
odločitev za raziskovanje vprašanj iz številnih zornih kotov, sprejemanje in praznovanje kompleksnosti.
Za politike obrtniška drža pomeni pametno in pravično uporabo komunikacijskih kanalov, vključno z družbenimi mediji, negovanje ter spodbujanje razumnega, smiselnega in ponižnega dialoga z jav- 17
nostmi, namesto da poskušajo z delnimi resnicami, lažnimi informacijami in lažnimi obljubami očarati
potencialne volivce.
Kot »protrošniki« (Toffler, 1980), proizvajalci in uporabniki vsebine se moramo »upirati« (Contini, 2009)
poenostavljenim razlagam zapletenih pojavov in zavračati stereotipen pogled na družbo,
na priseljence in vse ljudi, ki tvegajo svoja življenja za reševanje drugih ljudi iz zahrbtnih
morij.

Šole so odlično
mesto za začetek
izobraževanja novih
obrtnikov:

šole kot »delavnice«, v katerih učenci postanejo resnično medijsko pismeni, hkrati pa pridobijo poglobljeno razumevanje ekonomskih in družbenih dinamik v svetu.
V takšnih šolah je to, kar učitelji počnejo in govorijo, enako pomembno kot vsebina, ki jo poučujejo, saj modelirajo aktivno demokratično državljanstvo, delo ter učenje z učenci, odkrito raziskujejo
kontroverze v središču naših demokratičnih družb v varnih prostorih in brez strahu pred povračilnimi ukrepi.

Biti obrtnik je neprijetna, vendar potrebna drža.
Morda bomo šele takrat spoznali zapletenost naše družbe in prišli do razumevanja ter sprejemanja
priseljenca kot človeka.
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Presečišče
– in preplet –
človekovih pravic,
ciljev
trajnostnega
razvoja
ter migracij
Četudi je svoboda gibanja temeljna človekova pravica, zapisana v
Splošni deklaraciji človekovih pravic (13. člen), so aktualni migracijski tokovi v Evropi v današnjem diskurzu pogosto problematizirani.
Vendarle,
»mobilnost je univerzalna
značilnost človeštva.
Ljudje so bili mobilni in se selili
od začetka človeštva; in ni razloga,
da bi se to kdaj spremenilo.«1

CONCORD Europe, 2016

1 — CONCORD Europe, 10 myths about migration and development, povezava .
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1/3 mednarodnih
migrantov je leta
2017 živela v
Evropi.

Presečišče – in preplet – človekovih pravic, ciljev trajnostnega razvoja in migracij

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije2 (International
Organization for Migration – IOM) je bilo v letu 2017 po svetu 257.7
milijonov mednarodnih migrantov (tj. posameznikov, ki prebivajo izven svoje matične države oz. države rojstva), ki so predstavljali 3,4 %
svetovnega prebivalstva. V Evropi jih je živelo 77.9 milijonov.

V letu 2015 je bilo zabeleženih 150,3 milijonov delavcev migrantov in 4,8 milijona mednarodnih
študentov v letu 2016.
Leta 2017 so otroci predstavljali 14 %, ženske pa 48,8 % mednarodnih migrantov.
Ob koncu leta 2017 je bilo zaradi preganjanja, konfliktov, splošnega nasilja, kršitev človekovih pravic ali
drugih razlogov prisilno razseljenih 68,5 milijonov posameznikov po vsem svetu, 25,4 milijonov pa
je bilo registriranih kot beguncev.
Število žrtev prisilnega dela je bilo v letu 2016 ocenjeno na 25 milijonov.
466 milijard ameriških dolarjev nakazil v domovino (tj. »denarnih sredstev, ki jih zaslužijo ali pridobijo nedržavljani in so nakazana v njihovo državo izvora,« kot jih opredeli IOM)3 je bilo v letu 2017
nakazanih v države z nizkim in srednjim dohodkom, kar je več kot trikratnik obsega uradne razvojne pomoči. Poleg mednarodnih migracij migracijski tokovi potekajo tudi znotraj držav, pogosto jih imenujemo
notranje migracije ali notranja mobilnost.
Če se osredotočimo na mednarodne migracije,
»/z/a mednarodne migracije obstaja toliko razlogov,
kolikor je migrantov, in ti razlogi se pogosto prekrivajo.
Osebni motivi, revščina, konflikti, strah pred
preganjanjem, naravne katastrofe, kršitve človekovih
pravic in diskriminacija na podlagi spola so le nekateri
dejavniki, ki lahko vplivajo na odločitev za selitev.«4

CONCORD Europe, 2016

Kot kažejo podatki, je pomembno razlikovati med prostovoljnimi in prisilnimi migracijami, pri
čemer IOM5 prisilne migracije opredeljuje kot »migracijsko gibanje, v katerem obstaja element prisile, vključno z grožnjami življenju in preživetju bodisi iz naravnih razlogov ali iz razlogov, ki jih je
povzročil človek« (npr. gibanja beguncev in notranje razseljenih oseb zaradi konfliktov, pa tudi ljudi,

ki se razselijo zaradi naravnih ali okoljskih katastrof, kemičnih ali jedrskih nesreč, lakote ali razvojnih
projektov).
2 — IOM, Global Migration Trends, povezava .
3 — IOM, Key Migration Terms, povezava .
4 — CONCORD Europe, 10 myths about migration and development, povezava .
5 — IOM, Key Migration Terms, povezava .
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Prisilne migracije so močno povezane s pravico do azila oziroma zaščite in obveznostjo držav, da
zagotovijo, da ima »vsakdo /…/ pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem« (Splošna deklaracija človekovih pravic, 14. člen).
Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov (ZN) za begunce (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR)6 iz leta 2019 je ob 70,8 milijonih prisilno razseljenih ljudi po svetu še
41,3 milijonov ljudi notranje razseljenih (tj. znotraj svoje matične države).
Ob 25,9 milijonih beguncev je 3,5 milijonov prosilcev za azil.

20
57 % beguncev
po svetu prihaja
iz treh držav:

Sirija – 6,7 milijonov

Afganistan – 2,7 milijona

Južni Sudan – 2,3 milijona

Približno 80 % beguncev živi v sosednjih državah njihovim izvornim državam. Največ beguncev živi v Turčiji (3,7 milijonov), Pakistanu (1,4 milijona), Ugandi (1,2 milijona), Sudanu in Nemčiji (po 1,1
milijon). Približno 3,9 milijonov ljudi je brez državljanstva, kar jim onemogoča dostop do osnovnih
pravic, kot so izobraževanje, zdravstveno varstvo, zaposlitev in svoboda gibanja.
»Vsaki dve sekundi je zaradi
konflikta ali preganjanja prisilno
razseljena skoraj ena oseba.«

UNHCR, 2019

Pri obravnavi migracij skozi prizmo človekovih pravic je načelo nediskriminacije ključnega pomena.
Visoki komisar ZN za človekove pravice7 poudarja, da »medtem ko migranti niso inherentno ranljivi,

so lahko ranljivi za kršitve človekovih pravic. Migranti v nedovoljenih situacijah so po navadi nesorazmerno izpostavljeni diskriminaciji, izkoriščanju in marginalizaciji, pogosto živijo ter delajo v
senci, bojijo se pritožiti in zanikane so jim njihove človekove pravice ter temeljne svoboščine.«

6 — UNHCR, Figures at a Glance, povezava .
7 — OHCHR, Migration and Human Rights, povezava .
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Človekove pravice
so ključne za
dosego trajnostnega
razvoja.

Presečišče – in preplet – človekovih pravic, ciljev trajnostnega razvoja in migracij

Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030,8 ki zajema tudi niz ciljev
trajnostnega razvoja, so septembra 2015 v New Yorku sprejele vse
države članice ZN kot skup globalnih, univerzalnih ciljev za odpravo
vseh oblik revščine, kot boj proti neenakostim in naslavljanje podnebnih sprememb ob zagotavljanju, da nikogar ne pustimo ob strani.

Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo skupni imenovalec človekovega dostojanstva in dostojnega življenja ob spodbujanju blaginje v okviru omejitev varovanja planeta. Prepoznavajo, da mora biti odprava revščine usklajena s strategijami, ki gradijo gospodarsko rast in naslavljajo vrsto socialnih potreb,
vključno z izobraževanjem, zdravstvom, socialnim varstvom ter zaposlitvenimi možnostmi, hkrati pa 21
mora naslavljati podnebne spremembe in varstvo okolja.
Agenda 2030 temelji na človekovih pravicah, vključno z Ustanovno listino ZN, Splošno deklaracijo človekovih pravic in Deklaracijo o pravici do razvoja (Agenda 2030, odstavek 10).
Cilji trajnostnega razvoja si prizadevajo za uresničevanje človekovih pravic vseh (preambula) in poudarjajo
»odgovornost vseh držav, skladno z Ustanovno listino OZN,
da spoštujejo, varujejo in spodbujajo človekove pravice
in temeljne svoboščine za vse, ne glede na raso, barvo kože,
spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno
ali družbeno pripadnost, premoženje, rojstvo, invalidnost
ali katero koli drugo okoliščino«.

GLOBALNI CILJI

Agenda 2030, odstavek 19

Medtem ko CONCORD Europe9 ugotavlja, da migranti in diaspora pogosto niso prepoznani kot akterji ter
subjekti trajnostnega človekovega razvoja, Agenda 2030 prvič prepozna prispevek migracij k trajnostnemu razvoju. Migracije so čezsektorsko področje, ki se dotika vseh ciljev trajnostnega razvoja.
11 od 17 ciljev zajema cilje ter kazalnike, ki so relevantni za migracije ali mobilnost, vključno s temeljnim
načelom Agende, da »nikogar ne pustimo ob strani« (vključno z migranti).10
PODCILJ

10•7

V okviru 10. cilja trajnostnega razvoja (zmanjšanje neenakosti znotraj držav in med njimi) podcilj 10.7 določa: »/o/mogočiti /je treba/ urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter
mobilnost ljudi, tudi z izvajanjem načrtovanih in dobro upravljanih
migracijskih politik«.

ODGOVORNE IN DOBRO UPRAVLJANE
MIGRACIJSKE POLITIKE

8 — UN Sustainable Development Goals Knowledge Platform; povezava .
9 — CONCORD Europe, 10 myths about migration and development, povezava .
10 — Migration Data Portal, povezava .
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3.

Presečišče – in preplet – človekovih pravic, ciljev trajnostnega razvoja in migracij

Mobilnost je že od nekdaj sestavni del človeške narave in je vedno prispevala h gradnji ter krepitvi gospodarskega, socialnega in kulturnega bogastva sveta. Migranti pomembno prispevajo k razvoju svojih
izvornih in ciljnih držav s prenosom sredstev, spretnosti, tehnologije, modelov upravljanja,
vrednot ter idej.
Medtem ko se javni diskurz v Evropi pogosto osredotoča na namenjanje sredstev mednarodnega razvojnega sodelovanja za omejitev
migracijskih tokov,
»/r/azvojna pomoč občutno prispeva
22
k izboljšanju možnosti preživetja,
dostopa do izobraževanja, h krepitvi
družbene enakosti in gospodarske
rasti ter kot taka prispeva, da so
dolgoročno migracije zgolj izbira
in ne nuja.«11
CONCORD Europe, 2016

In GLOBALNO UČENJE
je ključno orodje
za krepitev
razumevanja
medsebojne
povezanosti in
povezav med
človekovimi
pravicami, cilji
trajnostnega
razvoja ter
migracijami.

Globalno učenje – učenje, ki odpira oči in um ljudi za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, da ustvarijo svet večje pravičnosti,
enakosti in človekovih pravic za vse, ki vključuje izobraževanje za
(trajnostni) razvoj, izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje za mir ter preprečevanje konfliktov in medkulturno učenje.

11 — CONCORD Europe, 10 myths about migration and development, povezava .

GLOBALNO DRŽAVLJANSTVO IN MULTIMEDIJA – Smernice za učitelje_ice in izobraževalce_ke

SIMONA BRUNI, C.S.A.P.S.A.2

4.

Glas
študentov_k
in mladih
kot aktiven del
procesa

Analiza izzivov, s katerimi se srečujejo mladi, lahko razloži nenehne
družbene in kulturne spremembe: zaradi njih lahko preberemo ter
razumemo spremembe naše družbe.
Pri tej analizi gre za izhodišče, zato je zelo pomembno spoznati vesolje mladih, spodbujati in graditi zaupen odnos ter na splošno razvijati in krepiti tisto, kar bi mladi lahko ustvarili kot socialni kapital.
Tako so mladi obravnavani kot viri, lahko pa bi jih obravnavali
tudi kot skupnost, za katero so značilni odnosi za skupno dobro.
To spodbuja stanje družbenega delovanja (posameznikovega ali
kolektivnega), ki bi se lahko soočilo in spoprijelo z novimi strahovi
ter osamljenostjo globalnih državljanov.
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4.

Skupnega dobrega
ni mogoče določiti
vnaprej:

Glas študentov_k in mladih kot aktiven del procesa

je dinamično in se stalno razvija z aktivno izmenjavo/sodelovanjem,
izraženim na različne načine (npr. z aktivizmom, sodelovanjem v
združenjih, z orodji za interakcijo, kot so forumi in razprave, z demonstracijami študentov_k, z mladinskimi subkulturami, ki bi lahko
ustvarile nove jezike ter kulture itd.).

Vse te oblike izražanja bi lahko pomenile sodelovanje mladih in bi jih lahko obravnavali kot orodje za
oblikovanje globalnega učenja (kot orodja za spodbujanje globalnega državljanstva). Vendar želimo danes izpostaviti krizo, ki označuje sodelovanje mladih na globalni ravni in je povezana z odsotnostjo kritičnega in etičnega razmišljanja.
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Smiselno je pogledati in pojasniti pomen sodelovanja:
– »sodelovati« – v racionalni razsežnosti, z zavestno udeležbo;
– »biti del« – v čustveni razsežnosti, občutek vključenosti na osebni in čustveni ravni, posledica
lahkotnosti ter dobrega počutja, ki spodbuja zamisli in poudarja pomen uporabe virov.
Vključevanje mladih pred načrtovanjem izobraževalnih aktivnosti globalnega učenja bi lahko omogočilo izvajanje izobraževalnih poti in procesov, ki temeljijo na viziji mladih.
Najprej bi morali udejanjati izobraževalne poti in ustrezne
procese na podlagi njihovega
pomena za mladostnika_co,
čeprav bi poti in procesi morda
bili alternativni tradicionalnim.

»Zagon« teh procesov je sestavljen
iz poslušanja mladih, da bi lahko
vzpostavili odnos z njimi in
spoštovali njihovo vizijo.

V zvezi s tem predlagamo, da mladim v različnih okoliščinah postavimo nekaj vprašanj. Ta vprašanja
nam omogočajo prisluhniti njihovim stališčem, prav tako pa nam omogočajo razviti primerno metodologijo za ozaveščanje o globalnem učenju.
– Kakšna je tvoja vloga v svetu?
– Kako proaktiven_a se počutiš v življenju?
– Kakšen pomen ima odgovornost

v tvojem zasebnem in javnem življenju?

Pri spraševanju moramo imeti v mislih, koga imamo pred seboj in njihove okoliščine.
Nekaj primerov je prikazanih spodaj.
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4.

4.1

Glas študentov_k in mladih kot aktiven del procesa

Primer iz Slovenije
Prispevek Platforme
SLOGA

SLOGA je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani (oz. Centrom za mednarodne
odnose) aprila 2019 izvedla delavnico o ciljih trajnostnega razvoja v osnovni šoli v Vrhniki.
V uvodnem delu delavnice so udeleženci razpravljali o predlaganih vprašanjih in se osredotočili predvsem na prvo vprašanje »Kakšna je vaša vloga v svetu?«.

Med pogovorom
o konceptih
trajnosti in
trajnostnega
razvoja so
udeleženci
pretežno govorili
o okoljski
razsežnosti
trajnosti.

Razumejo svojo odgovornost pri varovanju okolja – od
ločevanja odpadkov, zmanjševanja količine odpadne hrane (med
šolskimi obroki in doma ne vzamejo več hrane, kot je lahko pojedo)
in porabe plastike (ko starši pripravljajo hrano za šolske izlete, je
ne zavijejo v plastično folijo) do recikliranja materialov. Sodelujejo
pri akcijah čiščenja okolja (običajno jih organizira šola in potekajo
v lokalnem okolju/občini).
V šoli izvajajo številne dejavnosti, nekateri pa so omenili tudi načrtovanje nakupov v družini (gospodinjstvu) z namenom zmanjšanja
odpadne hrane.

V nadaljnji razpravi o trajnosti so omenili tudi naravne nesreče (poplave, dvig morske gladine). Številne
od naštetih aktivnosti potekajo v šoli, zato jih ne obravnavajo kot aktivnosti, ki terjajo proaktivnost;
vendarle jih je marca 2019 nekaj sodelovalo v podnebnem štrajku.
Poleg okoljskih problematik so omenili tudi enakost spolov, ki so jo povezovali z enakimi pravicami in
obveznostmi žensk ter moških, vendar svoje vloge pri spodbujanju enakosti spolov niso podrobneje
opredelili. Na splošno svoje odgovornosti pretežno razumejo bolj v lokalnem/nacionalnem
okviru kot v globalnem: zdi se, da svoje odgovornosti ne povezujejo z medsebojno povezanostjo globalnih vprašanj/z globalno ravnjo.
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4.

4.2

Glas študentov_k in mladih kot aktiven del procesa

Primer iz Italije
Prispevek Občine
Bologna

Aprila 2019 je Center Občine Bologna za medkulturno učenje posredoval zgoraj navedena vprašanja 5
razredom srednjih šol (pretežno strokovnih zavodov); CSAPSA2 in WeWorld – GVC sta vprašalnik razširila na izvenšolskih delavnicah, na katerih so sodelovali mladi, ki že sodelujejo v medkulturnih dejavnostih. Odgovori mladih so potrdili pomanjkanje njihovega zavedanja o vlogi globalnih državljanov.
Večina anketiranih mladih meni, da biti globalni_a državljan_ka pomeni biti odgovoren študent_ka, imeti
delo, družino in, kolikor je mogoče, pomagati drugim ljudem, zlasti prijateljem ali družini.

Koncept »drugega«
je torej omejen
na osebni odnos.

Koncept
državljanstva,
če je zaznan, je
vezan predvsem na
solidarnost.

Nekateri mladi so svojo vlogo
v svetu povezali z okoljskimi
vprašanji, vendar nihče ni omenil enakosti spolov, pravičnosti,
migracij itd.

Naše ugotovitve, četudi niso reprezentativne, nam lahko pokažejo, da je zelo pomembno poznati
znanje mladih skozi njihov izrazni jezik. Pomembno je tudi prepoznati zelo preprost jezik, ki je brez
konceptualnih pomenov, povezanih z vprašanjem sodelovanja.
Odgovori, ki so jih podali mladi, so pokazali, da mora biti jezik poučevanja rezultat velikega prizadevanja
za poenostavitev. Zaradi tega si je treba izjemno prizadevati za prednostno uporabo leksikona, ki temelji
na izkušnjah, in pristopa do vsebin ter vprašanj, povezanih z državljanstvom.
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SANDRA OLIVEIRA, 4CHANGE, IN MARIA LEONIDA, KARPOS

5.

Ali potrebujemo
tehnologijo za
spodbujanje
veščin in znanja
globalnega učenja
pri mladih?
Če bi morali na to vprašanje odgovoriti z »da« ali »ne«, bi bil odgovor
nikalen: resnično ne potrebujemo nobene tehnologije, ki bi podpirala posamezne in kolektivne procese »globalnega učenja« po svetu
ter pri nas samih. Kljub temu pa naša življenja vse bolj disciplinira, podpira in moti tehnologija, ki jo nosimo v žepu ter prinašamo v
svoje hiše; ta tehnologija preoblikuje tudi način dela. To je razlog, da
tudi mi kot trenerji iz »nedigitalne generacije« in »odrasli«, občutimo
potrebo, da se lotimo digitalnih medijev, ki nas obkrožajo, in zgradimo zmogljive mlade, za katere se nam zdi, da so preveč zatopljeni v
digitalne medije.
Toda zakaj se moramo pri delu z mladimi ukvarjati z mediji? Ali ne
bi bilo treba ločiti našega državljanskega življenja od tistih zabavnih
in informacijskih trenutkov – dobrih starih medijskih vlog v življenju
20. stoletja?
Odgovor je ponovno nikalen: mediji so med nami, v našem
vsakdanjem življenju od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda ... in naprej.
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5.

Zdaj ne živimo več
v času klasičnih
»množičnih medijev«
z gumbom za
»vklop in izklop«,
o katerih se je
vsak učil v šoli.

Ali potrebujemo tehnologijo za spodbujanje veščin in znanja globalnega učenja pri mladih?

Mediji so zdaj hibridizirani, vse ima spletno komponento (ali je odvisno
od nje), vse presečne zvrsti in vrste tehnologij so skoraj vseprisotne,
široko razširjene ter nam prinašajo stalen pretok obvestil in dražljajev.
Mediji: kot vidimo, niso preprost kanal, temveč celotno sredstvo
komunikacije današnjih ljudi – od ogromnih videoposnetkov na
prostem do klepetalnic na mobilnih telefonih, od širjenja zaslonov
do pripomočkov za razširjeno resničnost, od interaktivnega radia do
podcastov, ki jih lahko prenesemo. Tako nas mediji obdajajo in vse
bolj vključujejo na sinestetičen ter angažiran način z neposrednim 28
in hitrim tempom. Puščajo pa le malo prostora za analitičen in oddaljen pogled na to, kako uporabljamo ter proizvajamo informacije.
Kritično razmišljanje je torej spodkopavano v naših dnevnih
praksah – v vsakdanjem življenju ne krepimo niti avtonomije niti
drugih elementov, ki pomagajo graditi razumevanje globalnega državljana: ti elementi pa so globoka in povezujoča komunikacija ter
empatija, integriteta in poštenost, ponižnost ter tudi tisto, kar Facione opisuje kot kritično razmišljanje:
»interpretacija, analiza, evalvacija,
sklepanje, razlaga in samoregulacija.«

Facione, 1998

Potrebna je medijska pismenost in celoten niz »novih pismenosti«: digitalna pismenost, demokratična pismenost, informacijskotehnična pismenost, pismenost glede politične udeležbe, vizualni
jeziki/video pismenost itd. – neke vrste »digitalna demokratična pismenost«? Temu lahko rečemo
usposabljanje, krepitev in aktiviranje državljanskih kompetenc – in to je povezano z globalnim učenjem
ter spodbujanjem globalnega državljanstva kot medsebojno povezanega univerzalnega državljanstva.
Zakaj krepiti veščine pismenosti ne pa zagotavljati »medijske vzgoje«? No, povezano je z udejanjanjem
aktivnega državljanstva: ne izobraževati, ampak spodbujati znanje, hraniti kritično razmišljanje, uporabljati in graditi »pismenosti« vsake osebe.
In to je dejavno raziskovanje v 4Change, ki uporablja orodja, ki jih razvijamo za naše projekte globalnega učenja: izraža moč delovanja – državljani, ki se soočajo z mediji, so lahko aktivni. Minimalna
zahteva pri tem je, da je vsak človek dekodifikator cunamija informacij, ki jih sprejme vsak dan. Medijska
pismenost pa prinaša vrednost tudi mladim z dobrimi medijskimi veščinami – povzema tri vrste znanja in veščin:
– dostop in kritična ocena informacij;
– razumevanje delovanja medijev;
– ustvarjalna in odgovorna uporaba medijev za komuniciranje ter krepitev učinkovitega državljanskega (demokratičnega) sodelovanja.
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5.

Ali potrebujemo tehnologijo za spodbujanje veščin in znanja globalnega učenja pri mladih?

Pedagoški pristop, 1 Izzvati prepoznavanje, kje smo in kako delujemo na svetu. »Mediji
med nami« – mediji so zdaj tisto, kar si je McLuhan zamislil kot našo
ki ga predlagamo,
prihodnost: so naš podaljšek. Živimo v ekosistemu medijev in mladi
z uporabo orodij,
navadno vidijo vse, kar se pojavlja v medijih, kot »naravno«, »resnički so bila razvita
no« ali »verodostojno«;
za projekte
globalnega
2 Od naturalizacije do pridobivanja večjega števila veščin: z zavedadržavljanstva,
njem, da mediji niso »naravni« in da smo vsi aktivni komunikatorji z
temelji na sedmih
»namero«, se lahko mladi vključijo v potrebo po dekodifikaciji sveta
kompetencah
in medijev ter krepijo svoje veščine medijske pismenosti;
29
medijske
3 Mediji so konstrukt: ugotovitev, zakaj so mediji mediatiziran napismenosti:
bor informacij, proizvedenih na določen način, z določenim namenom in delno perspektivo, je ključnega pomena za razumevanje, zakaj hitri in takojšnji mediji bolj kot kdaj koli prej stereotipizirajo naše
informacije, pri čemer uporabljajo »teorijo vrednot in okvirjev«;

4 Šele po tem, ko mladi to prepoznajo, lahko začnejo razumeti, kako
delujejo mediji: kako delujejo akterji, katere vloge imajo ter kakšen
je njihov namen, kako krožijo informacije, kaj je komercialna/tržno
naravnana produkcija, kako delujejo različni jeziki. Ali mediji postajajo sporočilo, kot bi ga razumel tudi McLuhan?
5 Etika upravljanja, uporabe in produkcije medijev: katere svoboščine
so zagotovljene in kaj pravi zakonodaja, ki medijem postavlja meje?
In šele tukaj govorimo o varnosti in digitalnem odtisu naše digitalne
komunikacije;
6 S tem naborom spretnosti bodo mladi lahko učinkoviteje dekodificirali medije: ugotovili, kaj je človeški algoritem (sodelovanje,
preverjanje vsebine na podlagi uporabnikov itd.), pridobili nekaj digitalnih orodij za dekodifikacijo medijev;
7 Zadnji sklop kompetenc temelji na njihovi vlogi in naravnih digitalnih
spretnostih: kdo sem kot aktivni proizvajalec? Kakšno razliko lahko
naredim? Zagotavljanje alternativ za »transformativno komunikacijo« in primeri vsakodnevnega aktivizma.
S ciljem spodbujanja teh kompetenc je projekt MigratED aktiven v šolah (in izven pouka) z naborom
orodij: sodelovanjem, spodbujanjem kritičnega razmišljanja, navezavo na vsakdanje življenje in ljudi.
Prav tako te kompetence spodbuja večina neformalne pedagogike: skupinska dinamika, izkustveno učenje, praktični pristop, ki mladim omogoča uporabo pametnih telefonov, nekaterih aplikacij, družabnih
omrežij, igranje iger, vendar … ne pozabimo na analogno!
Vse to preprečuje »naturalizacijo« digitalnega sveta.
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5.

Ali potrebujemo tehnologijo za spodbujanje veščin in znanja globalnega učenja pri mladih?

Eno izmed orodij,
ki jih projekt
MigratED uporablja,
je sodelovalni
(participativni)
video (PV) ne le
kot digitalno
orodje, temveč kot
neformalna metoda
opolnomočenja,
ki lahko
aktivira mlade
državljane_ke.

30

Kako lahko učitelj_ica ali izobraževalec_ka uporablja sodelovalni video v svojem razredu ali
skupini mladih?
MigratED ne bo uporabil celotne metodologije sodelovalnega videa, saj gre za časovno zahteven proces,
temveč je bila namesto tega zasnovana poenostavljena različica videa za delo z mladimi – 4Change
tako predlaga sodelovalno, ustvarjalno in participativno produkcijo videov na osrednjo temo,
prilagojeno izobraževalcem_kam ter nevladnim organizacijam v Grčiji, Italiji, Sloveniji in na Cipru.
1 Prvi korak je, da je treba imeti več srečanj o medijski pismenosti in delati z mladimi, da bi okrepili
svoje veščine medijske pismenosti: participativne vaje, skupinska dinamika, dekonstruiranje stereotipov, krepitev zanimanja za zagovorništvo ali raziskovanje in snemanje zgodb o migracijah;
2 Drugi korak: v tem procesu oblikujte skupine, ki se strinjajo o eni temi, eni zgodbi ali enem zornem
kotu vprašanja;
3 Nato okrepite zmogljivosti mladih, da delajo kot kolektiv in ustvarjajo kolektivno s pomočjo skupinskega scenarija, z uporabo viharjenja možganov in ustvarjalnega pisanja;
4 Hkrati zagotovite usposabljanje o pismenosti gibljivih slik in o jeziku videoposnetkov, o kamerah ter
zvočnih tehnologijah. Veščine preizkusite na pametnih telefonih mladostnikov;
5 Na koncu spremljajte produkcijo kratkih videoposnetkov in njihovo zaključno urejanje na pametnih
telefonih;
6 Zaključite s skupnostnimi/medvrstniškimi projekcijami med Globalnim akcijskim tednom (Global
Action Week) in kasneje.
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MIRCA OGNISANTI, INTERCULTURAL EDUCATION CENTRE CDLEI,
OBČINA BOLOGNA

6.

Razmerja skupinske
dinamike in
sprejemanja
raznolikosti
v večkulturnem
razredu
6.1

Delo z dijaki za
krepitev večkulturne
miselnosti
Medkulturni izobraževalni center CDLEI (ki je del Oddelka za izobraževanje Občine Bologna) deluje v tesnem sodelovanju z lokalnimi
ustanovami in šolami, zaradi občinskih, regionalnih ali evropskih
sredstev pa je sposoben obogatiti ponudbo pouka za dijake. Center je svoje delo posebej osredotočil na večkulturne srednje šole, in
sicer na poklicne ali tehnične zavode z visokim deležem dijakov z
migrantskim ozadjem.
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Zaradi dela italijanskih institucij ter civilnodružbenih organizacij v
šolah in izobraževalnih službah so prizadevanja za ozaveščanje v
zadnjih letih dobila nove in drugačne oblike: digitalna orodja, povezana z izraznimi jeziki, se lahko uporabljajo kot posredniki za vzpostavitev dialoga z mladostniki. Znano je, da mladi svoje zamisli o
svetu gradijo tudi, če ne predvsem, na podlagi digitalnih vsebin in
splošnih medijev, ki nimajo izobraževalnega namena. Rečemo lahko, da je odsotnost odraslih in izobraževalnih ustanov v javnem
diskurzu, povezanem s sprejemanjem raznolikosti, kjer večina mladih vsakodnevno oblikuje svoje interpretacije resničnosti,
pospeševalnik dinamik, ki vodijo do predsodkov, diskriminacije in na
koncu do sovražnega govora. V okviru večkulturnih razredov so
učitelji in izobraževalci vsakodnevno priča širjenju horizontalnega nasilja med vrstniki, a ne le nad »tujci«, temveč tudi do
etnično drugačnih. To nasilje nad tujci ali pripadniki drugih etničnih
manjšin izvajajo pripadniki druge generacije migrantov zaradi očitnega in bolečega oblikovanja identitete, pripadnosti ter izkazovanja
statusa med skupinami mladih.

Naše izkušnje
kažejo, da se te
dinamike kažejo
v večkulturnih
razredih: šola
dejansko ni
imuna na širjenje
družbenih
konfliktov,
sovražnega govora
in stigmatizacije.

Zlasti moramo upoštevati, da si mladostnik v zelo občutljivi fazi oblikovanja individualne identitete
ustvari svojo predstavo o svetu. Izobraževalne ustanove in civilna družba morajo zato odgovoriti na
neizraženo potrebo po podpori s ponudbo: s priložnostmi, v katerih se učenci ter mladi počutijo prepoznane; z dobrimi razlogi, da se počutijo odgovorne za svet in za ljudi; in s priložnostmi za sodelovanje pri
oblikovanju odgovornih kolektivnih dejanj ali komunikacije.

6.2

Predlogi za
metodologijo in
vsebino delavnic
Občina Bologna izvaja številne projekte (SEIPIU‘, AMITIE, AMITIE
CODE; S-CONFINATI),1 zato je medkulturni center pridobil kompetence, ki jih je mogoče uporabiti, nadgraditi, posodobiti in tudi izboljšati v okviru projektnih dejavnosti MigratED za mlade v starosti
od 14 do 18 let. Zaradi tega predlagamo nekatere ključne elemente
za organizacijo dejavnosti znotraj šol.

Ta predlog ni zasnovan kot toga formula, ki jo je treba
uporabiti v vseh okoliščinah. Gre bolj za izmenjavo
strokovnega znanja in izkušenj s partnerji, deležniki in
akterji, ki jih zanimajo teme projekta MigratED.
1 — povezava .
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Predlogi za
izvedbo delavnic
v šolah
1 Struktura delavnice

12 do 15 ur (4 do 5 tedenskih srečanj med poukom). Ta časovni načrt dijakom omogoča, da podrobno
raziščejo temo, ne da bi to vplivalo na šolski učni načrt.
2 Mešan komunikacijski pristop
Izmenjava frontalnih in interaktivnih trenutkov. Danes je pomembno obnoviti komunikacijo med
učiteljem in učencem/dijakom, saj novi digitalni obrazci zahtevajo nove pristope ne samo v procesu poučevanja, temveč tudi v interakciji. Ta metoda omogoča upoštevanje mnenj dijakov, saj so obravnavani
kot sogovorniki in imajo aktivno vlogo v razpravi in analizi. Treba je ustvariti tudi priložnosti za dijake
s slabim znanjem nacionalnega jezika, saj je njihovo mnenje zelo pomembno. Za dobro metodo se je
izkazala uporaba slik, ki tujim dijakom omogočajo razumevanje in aktivno sodelovanje na delavnicah.
3 Pomen pripovedovanja zgodb
Uporaba pričevanj in osebnih zgodb bo pomagala pri prenosu konceptov, ki jih je mogoče razumeti kot
oddaljene in ki ne vplivajo neposredno na naše vsakdanje življenje, da bi izboljšali empatijo dijakov ter
njihovo sposobnost poslušanja.
Pozitivne izkušnje bi lahko dijakom pomagale videti onkraj pripovedovanja zgodb o migrantih
le z vidika solidarnosti. Z zagotavljanjem zgodb o prilagodljivosti in
dosežkih lahko dijakom pomagamo
ustvariti pozitivno podobo migrantov.
To jim bo omogočilo, da na migrante
gledajo ne samo kot na ljudi, ki potrebujejo pomoč, ampak tudi kot na
ljudi, ki nas lahko naučijo obvladovanja težav in odločnosti za
doseganje boljšega življenja.
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4 Nenehna uporaba podatkov
Za spodbujanje uporabe podatkov med dijaki je zelo priporočljivo, da se jim pokaže, kako priti do zanesljivih virov in kako prepoznati informacije ter številke. Da bi obvladali to občutljivo kompetenco, bi morali
izobraževalci in strokovnjaki pripraviti nabor informativnih spletnih mest ali orodij za premagovanje retoričnih informacij, ki temeljijo na predsodkih ter stereotipih (npr. portal Open Migration).2
To je najbolj občutljivo in morda
najpomembnejše vprašanje, ki
zahteva pozornost:

šolam in deležnikom je dodeljena
občutljiva naloga, da dijakom omogočijo
razviti dobro navado spraševanja ter
dajanja prednosti poizvedbam namesto
vnaprej pripravljenim odgovorom.
5 Vključenost učiteljev
Prizadevati si, da učitelji dejavno sodelujejo pri izbiri vsebine in določanju tem, ki jih je treba razviti v rednih učnih načrtih. To vključuje
pomoč učiteljem pri oblikovanju učnih modulov za točno določene
učne enote.

6 Povezava med človekovimi pravicami,
razvojem in migracijami
Strokovnjaki in izobraževalci, ki izvajajo delavnice v srednjih šolah, se morajo pripraviti in dijakom ponuditi priložnosti za prepoznavanje medsebojnih odnosov med temi procesi, kot priporočajo raziskovalci ter
strokovnjaki s področja sorazvoja. Da bi dijakom omogočili razumevanje tako občutljive povezave,
so lahko analize vzorcev porabe dobra priložnost za prepoznavanje posledic naših dnevnih navad in njihove povezave z globalnimi vprašanji (okoljskimi, socialnimi itd.), pa tudi za prepoznavanje možnih ukrepov, ki jih je treba izvesti (tj. dobavna veriga skupnih predmetov, kot so oblačila, digitalne naprave itd.).
7 Javni prostor in urbana razsežnost
Da bi se izognili implementaciji ogroženih izobraževalnih priložnosti, izločenih iz konteksta, bi bilo koristno prepoznati načine za ohranjanje stika razreda/šole z drugimi pobudami, ki se izvajajo v
lokalnem kontekstu ali na spletu (komunikacijska kampanja, festival oz. javni dogodki v mestu itd.)
To bo omogočilo prepoznavnost dela v razredu, izboljšalo kontinuiteto na učni poti (in s tem omogočilo
močnejši vpliv) in dijakom omogočilo, da se predstavijo kot del razmišljajoče skupnosti.
2 — povezava .
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8 Participatorno beleženje
Beleženje dejavnosti je dober način, da pustite sledi opravljenega dela. Dokumentacije ne bi smeli obravnavati kot administrativni korak dela, ki je uporaben samo za poročanje, ampak kot edinstveno orodje
za zbiranje in dajanje glasu dijakom. S sodelovanjem dijakov pri izbiri vsebin, ki jih želijo vključiti
v blog, ali z urejanjem in objavljanjem vsebin za družbene medije dijaki komunicirajo aktivno ter neposredno (torej proizvajajo).

Dijaki se tako predstavijo kot agenti
komunikacije in doživljajo odgovornost,
ki je osnova komunikacije o obravnavanih
temah.

Nenazadnje dokumentacija daje
dijakom možnost videti, kaj so 35
dosegli, in omogoča horizontalno obveščanje med vrstniki.

9 Uporaba digitalnih orodij
Komunikacija se bo znatno izboljšana z uporabo digitalnih orodij, ki imajo dvojno vlogo: pritegnejo pozornost in spodbujajo interakcijo. Navajamo nekaj primerov preprostih instrumentov, ki lahko obogatijo
predstavitve in predloge vsebine. Google Charts za ustvarjanje grafik, obdelavo podatkov in zemljevidov, Canva za kolaž slik in grafičnih predlog, Draw.io za ustvarjanje diagramov, preglednic in shem,
Tableau za ustvarjanje časovnic, grafik in grafikonov, Animoto, ki dijakom omogoča ustvarjanje kratkih
videoposnetkov, Google Trends in Answer The Public za informacije o raziskavah, opravljenih v Googlu, Kahoot! za ustvarjanje zanimivih in navdušujočih kvizov o dojemanju migracijskih pojavov in za
njihovo predstavitev. Kvizi namreč dijake animirajo.
10 Uporaba podob
Dobra kombinacija slikovnega materiala lahko skupaj z uporabo dokumentarnih filmov, kratkih filmov ali poučnih videov, povezanih z
analizirano vsebino, izobraževalcu ali strokovnjaku pomaga pritegniti pozornost dijakov k predstavljeni vsebini. Dokumentarni filmi o
družbenih vprašanjih so pritegnili pozornost zaradi zmožnosti pripovedovanja različnih zgodb o svetu. Med gledanjem dokumentarnega filma imamo čas, da podrobneje raziščemo zgodbe. Zaradi časa in tempa je branje zgodbe veliko globlje. Tehnično
časovno načrtovanje novinarskih raziskav in kratkih posnetkov na
spletu namreč vodi gledalca v nepregleden gozd informacij ter vizualnih stimulacij, zaradi česar se vsebina novic oddaljuje in se izkaže
za preveč zapleteno, da bi jo lahko resnično razumeli.

Dokumentarni film
vrača zgodbam
čas in dodaja
imena ter čustva
tehničnim vidikom
informacij.

Tudi kratki filmi so lahko za izobraževalce in učitelje zelo uporabni, zlasti ko izvajajo aktivnosti z mladimi. Na neki način dokumentarni filmi in kratki filmi prispevajo k temu, da človeštvu povrnejo pripovedovanje zgodb, saj ljudem v zgodbah dajejo glas.
Zaradi tega so navedena orodja koristna. Izobraževalcem in učiteljem namreč omogočajo uvajanje tem,
ki so povezane z razvojem, migracijami, človekovimi pravicami ter globalnim državljanstvom.
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7.

Kako doseči
mladostnike
izven šolskega
okolja

Šola je izobraževalna »agencija«, ki lahko načrtuje in organizira
učne načrte, osredotočene na vprašanja globalnega učenja in globalnega državljanstva, vendar bi lahko tudi drugi akterji sodelovali
s širitvijo izobraževalnih obzorij mladih z aktivnostmi, ki spodbujajo
usposabljanje o teh temah. Te programe bi lahko izvajala mladinska
združenja, organizacije, ki izvajajo socialne in izobraževalne aktivnosti, mladinski centri, športna ter kulturna združenja. Mlade bi lahko vključevala v kulturne, umetniške ter športne dejavnosti.

Kot izobraževalci
morajo učitelji
in odrasli gojiti
»državljansko
domišljijo«
mladostnikov.

Izhajamo iz predpostavke, da
državljana ne opredeljuje le osebni dokument, ampak tudi dostop do priložnosti za usposabljanje in dostop do informacij, ki mu/ji pomagajo pri
razvijanju njegovih/njenih ključnih znanj ter veščin o političnih, gospodarskih, državljanskih in okoljskih vprašanjih.
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Z drugimi besedami, mladostnike morajo podpirati pri krepitvi njihove »skupnosti« in »pravic« z lastnimi
zamislimi, ki bi lahko bile alternativa skupnim ter utemeljene na načelih socialne enakosti in pravičnosti.
Na ta način bi morali odrasli, ki imajo pomembne vloge v življenju mladih, delovati kot spodbujevalci in
motivatorji ter krepiti priložnosti mladih za samoizražanje ter opolnomočenje.
Če upoštevamo te vidike, ugotovimo, da nimamo standardnih teorij, ki bi jih uporabljali pri vključevanju
mladih. Sposobnost poslušanja z uporabo inovativnih orodij za analizo in spremljanje značilnosti mladostnikov nam omogoča poglobljeno znanje o zavedanju ter potrebah mladih. Poleg tega nam
omogoča prepoznati razpoložljive vire in storitve, ki lahko okrepijo ozaveščevalne aktivnosti. Različne
relacijske in izobraževalne aktivnosti ter akterji, povezani s športom, šolo, glasbo itd., omogočajo 37
kontinuirano izobraževanje mladostnikov in kontekstualizacijo njihovih potreb v specifičnem družbenem
ter okoljskem okviru.

V podporo ozaveščevalni poti o pomenu
globalnega državljanstva lahko uporabimo
formalne in neformalne pristope tako v
šolskem kot izvenšolskem kontekstu, ki
so zasnovani kot medsebojno povezani,
ali pa izkustvene poti, ki lahko
izboljšajo izobraževalne aktivnosti.

Poleg teoretične poti bi lahko
državljansko vzgojo podprla
tudi izkustvena pot, ki velja za
učinkovito orodje za šolske in
izvenšolske dejavnosti; »učenje skozi prakso« postane učno
orodje.

Razmislek o pridobljeni izkušnji pomeni najti smisel in pomen v naših vsakodnevnih dogodkih, pomeni
podporo mladostnikom pri zavestnem raziskovanju njihovih dejanj, prav tako pa pomeni tudi preoblikovanje teh izkušenj v individualne in skupne priložnosti za učenje tudi po zaslugi izobraževalca.
Izkustveni pristop je lahko učinkovitejši predvsem v lokalnih okoliščinah, za katere sta značilna izobraževalna in kulturna revščina ter
marginalizacija. V takšnih okoliščinah je še pomembneje organizirati prireditve in rekreacijske dejavnosti, ki lahko spodbujajo odgovornosti, povezane s globalnimi pravicami, zmožnost razumevanja
številnih razlik v družbenih ter kulturnih identitetah (vera, jezik in
etnična pripadnost itd.) in sposobnost uporabe tehnologije ob ohranjanju kritičnega razmišljanja ter zavedanja.

Moč teh dejavnosti
je povezana s
sposobnostjo
odzivanja
na lokalne
potrebe, če kot
izobraževalnega
akterja upoštevamo
celotno skupnost:
civilnodružbene
organizacije,
neformalne skupine,
šole, družine,
mladino, ustanove,
pridobitne in
nepridobitne
organizacije.
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Dialog in krepitev lokalnih skupin ter izkušenj in možnost uporabe javnih prostorov za izražanje spodbuja
vključevanje odraslih ter mladih kot aktivnih subjektov. V tej stalni interakciji bi morali mentorji, učitelji
in/ali izobraževalci zaradi mediacije sprejeti konflikte med mladimi kot potencialni vir. Velika napaka bi
bila zanikati konflikt ali ga poskusiti zatreti: konflikt lahko ustvari inovacije ter spremembe.
Nove oblikovane misli in prakse bi se lahko v določenem trenutku povezale s celotno skupnostjo, če bi
jih ustrezno slišali ter z mladimi vzpostavili nova zavezništva.
Predlagamo metodologijo za vključevanje mladih v aktivnosti globalnega učenja v izvenšolskem kontekstu; metodologija je oblikovana v treh fazah:
38

1 Pregled: pregled lokalnega konteksta nam lahko zagotovi koristne kvantitativne in kvalitativne kazalnike, povezane z mladostniki, kot so kraji, kjer se srečujejo, njihov življenjski slog, hobiji,
lokalne priložnosti, ki jih ponujajo različni akterji; te informacije
nam omogočajo, da v določenem obdobju poglobljeno spoznamo skupnost.

2 Stik: vzpostavitev formalnih in neformalnih stikov, ki ponujajo priložnost za pristop k ciljni skupini. Ta korak je močno povezan s profesionalizacijo, saj predvideva uporabo ustreznega jezika, ki lahko
deluje kot most med mladostniki in institucijami, pri čemer spoštuje
ter prepoznava sogovornika in njegove izkušnje ter potrebe.

3 Vzpostavitev odnosa zaupanja ob upoštevanju konteksta: načrtovanje in izvajanje aktivnosti, ki vključujejo
različne akterje.
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– ciljno skupino in stopnjo njene vključenosti ter udeležbe;
– lokalne in institucionalne akterje, ki sodelujejo v dejavnosti;
– splošne in posebne cilje s poudarkom na razvoju kompetenc, ki bodo
povečale sposobnosti delovanja;
– dejavnosti, metodologije, lokacije in časovni okvir za izvedbo dejavnosti;
– potrebne vire ob upoštevanju različnih virov, ki so že na voljo na lokalni ravni (človeški viri, gradiva, orodja itd.);
– evalvacijo kot zelo pomembno orodje, vključno z nekaterimi kazalniki, ki pomagajo preverjati proces, ki je bil izpeljan za doseganje
ciljev. Evalvacija mora zajemati opis cilja, da lahko analiziramo sodelovanje mladih v akciji, prav tako pa mora vsebovati podrobnosti
o izvajanju dejavnosti. V evalvacijo je treba vključiti raven doseganja
predvidenih ciljev in elemente, ki so doseganje ciljev olajšali oz. ovirali. Osnovno orodje evalvacije je intervju, ki lahko razkrije motivacijo in dojemanje procesa;
– sklepe, ki so zelo koristni za prepoznavanje določenih elementov, ki
so zaznamovali izobraževalno pot in izvajanje dejavnosti, pri čemer
so temeljni kvalitativni vidiki.

Nekaj primerov aktivnosti globalnega učenja je povezanih z »dnevi čiščenja parkov« s sodelovanjem
mladinskih centrov ali kulturnih društev ali z glasbenimi predstavami, ki jih organizirajo mladi, večetničnimi nogometnimi turnirji, hip hop predstavami (pisanje, rap in break dance), oblikovanje spletnega
radia, ki ga upravljajo mladostniki ob podpori odraslih.
Ti primeri so uporabni za krepitev kritičnega razmišljanja in ozaveščanja mladih o globalnih vprašanjih
ter medsebojni povezanosti med lokalno in globalno dinamiko, vzpostavijo in podpirajo pa jih lahko institucionalne in civilnodružbene mreže.
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DIMITRA DEROYIANNIS, ACTIONAID HELLAS

8.

Dobre prakse
vključevanja
šol v globalno
učenje

8.1

Akcijski teden za
izobraževanje, kampanja
z veliko zgodovino
ActionAid Hellas od leta 2004 kontinuirano koordinira Akcijski teden za izobraževanje, eno največjih študentskih kampanj v Grčiji. Ta
kampanja vabi mlade po vsej Grčiji, da zavzamejo kritično naravnanost do globalne resničnosti in aktivno sodelujejo v
akcijah, ki zadevajo lokalna in globalna vprašanja.
Pravica do izobraževanja, migracije, ljudje z ovirami in cilji trajnostnega razvoja so nekatere od tem, na katere so se osredotočili pretekli akcijski tedni za izobraževanje.

GLOBALNO DRŽAVLJANSTVO IN MULTIMEDIJA – Smernice za učitelje_ice in izobraževalce_ke

40

8.

8.2

Dobre prakse vključevanja šol

Kdo sodeluje?

Kampanja združuje otroke, mlade in izobraževalce iz formalnih ter neformalnih izobraževalnih okolij
v Grčiji. Skupno je dosegla 406.300 udeležencev! Prejšnjim kampanjam se je pridružila več kot
polovica sodelujočih šol in približno 70 % jih sodeluje vsako leto. Omeniti velja, da je večina šol na
podeželju.
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8.3

Zakaj deluje
– To je odličen način za uvajanje globalnih vprašanj v šole. Je popoln projekt aktivnega državljanstva ali dejavnosti celotne šole.
– Spodbuja temeljne veščine in vrednote, kot so spoštovanje, empatija, kritično mišljenje ter zavest.
– Šole približa družbi in resničnim življenjskim okoliščinam.
– Otroci in mladostniki se informirano odzivajo in postajajo spodbujevalci sprememb.
– Sodelovanje je za šole preprosto, aktivnosti lahko kombinirajo z drugimi dejavnostmi, ki jih že izvajajo.
– Edinstvena in navdihujoča priložnost, da na stotine šol sodeluje v
kolektivni aktivnosti s skupnim namenom.
– Aktivno sodelovanje izobraževalcev pri načrtovanju kampanje
za prihodnje leto s pomočjo vprašalnika, ki je poslan po zaključku
akcijskega tedna.
– Prepoznavnost vseh dejavnosti otrok in dijakov prek bloga kampanje1 in družbenih medijev.

1 — povezava .
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8.4

Dobre prakse vključevanja šol

Po korakih

1 Določite svoj namen in poskrbite, da bo relevanten. Tema Akcijskega tedna za izobraževanje
v letu 2019 je bil 11. cilj trajnostnega razvoja – trajnostna mesta in skupnosti. Šole so opredelile
vprašanja trajnosti v šolah in skupnostih ter poskušale najti načine za njihovo naslavljanje in ozaveščanje.
2 Odločite se za najboljše časovno obdobje. Naj bo prilagodljivo! Kot časovni okvir določimo 42
mesec marec, šole pa se nato odločijo, v katerem tednu bodo izvedle svoje aktivnosti.
3 Odločite se, ali bo vaša kampanja zajemala poziv politiki. Kakšno spremembo želite doseči?
4 Poiščite svoje ambasadorje! Lahko bi imenovali slavne osebnosti ali predlagali šolam, da imenujejo mladinske voditelje v razredih. Lastništvo kampanje se bo pomnožilo!
5 Določite osrednjo skupno aktivnost kampanje. Takrat se zberejo vse sodelujoče šole. Prosite
šole, naj pripravijo nekaj inovativnega, vendar izvedljivega.

Leta 2019 smo na dijake naslovili
prošnjo, naj v svojih skupnostih
organizirajo pohod in zberejo »kilometre«
za trajnostni ter pravičen planet.

Nekateri so korakali na svojem
dvorišču, drugi v svojih skupnostih in številni so obiskali župana!

SKUPNO:
140 šol
302 kilometra

6 Razvijte svoja učna gradiva. Oblikujte prožna in odprta gradiva, ki jih učitelji lahko vključijo v
pouk. Nekaj predlogov za dejavnosti:
– pisanje pisem politikom

– produkcija videoposnetkov

– mobilizacija skupnosti

– organiziranje dogodkov

Ne pozabite na motivacijske zgodbe in dobre prakse. Letos je bila velik navdih Greta Thunberg! Šole
spodbujajte k vključevanju lokalne skupnosti in deležnikov, npr. posebnih interesnih skupin, lokalnih
voditeljev in seveda njihovih družin.
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Dobre prakse vključevanja šol

7 Oblikujte komunikacijski načrt z jasnimi sporočili, privlačnim sloganom in ustvarjalnimi vizualnimi deli.
8 Poskrbite, da bo sodelovanje za izobraževalce preprosto. Olajšajte postopek prijave tudi za
digitalno manj vešče izobraževalce. Ne pozabite zbirati podatkov za spremljanje rezultatov kampanje.
9 Naj bodo vaši kontaktni podatki zelo vidni in pokažite, da ste jim na razpolago, če potrebujejo
podporo.
10 Čas je prišel! Šole začnite motivirati bližje času kampanje in bodite pripravljeni obiskati njihove 43
prireditve. Prizadevajte si za medijsko pokritost!
11 Po kampanji pošljite evalvacijski vprašalnik za zbiranje idej, misli in citatov dijakov.
12 Poskrbite, da šole pošljejo avdiovizualna gradiva in izdelke, da boste lahko pripravili zbirni video.
Naložite vsa gradiva, delite rezultate ter zmage in proslavite dosežke mladih!
13 Zahvalite se vsem udeležencem za strast in zavzetost v kampanji. Nekaj zamisli:
– zahvalni video

– zaključni slavnostni dogodek

– sporočilo za javnosti
– intervju v medijih
s seznamom vseh 		 z nekaterimi
sodelujočih šol		 udeleženci

8.5

Spoznanja
1 Običajno gre za enkratni dogodek.
Da bi izkoristili njegov potencial, bi lahko:
– povezali akcijski teden za izobraževanje z drugimi kampanjami ali
pozivi politiki ActionAid-a;
– šolam vse leto zagotavljali vire in novice o temi kampanje.
2 Pobuda se izvaja na nacionalni ravni, zato obstaja velik potencial
za povezovanje šol, ki so na istem območju ali se ukvarjajo z istimi
vprašanji.

Akcijski teden za 3 Šole morajo postati bolj neodvisne pri prenosu in deljenju svojega dela. Spletna platforma bi decentralizirala ta proces in bi lahizobraževanje 2017
ko zmanjšala potrebo po človeških virih. Poleg tega bi okrepila
je prejel nagrado
lastništvo šol nad kampanjo.
GENE Innovation
Award 2017.
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Dobre prakse:
nabor

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T

AMITIE CODE – graditi na razvoju
Exponi le tue IDEE!
Utišajmo sovraštvo (Silence Hate)
Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja
Priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah
Skozi oči begunca
Delavnice o človekovih pravicah z VR očali
Zgodbe otrok sveta
Odkrij svoj obrok (Map Your Meal)
Šest korakov do globalnega državljanstva (GlobaLab 2)
Mladi sveta!
Vključevanje globalne ozaveščenosti v mladinsko delo
Ena ideja, številne različice
Kako je lahko objekt ali koncept vizualiziran na različne načine?
Različice o temi
Zvočna krajina. Lahko povemo zgodbo le z zvoki?
Hodite globalni pohod
Premislite pred dejanjem
Alternativne pripovedi nasilnemu ekstremizmu
Zvočni utrinki v projektu »Moja soseska/O Meu Bairro«
Participativni video – celotna metoda Insightshare
Pobeg in beg
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Dobre prakse: nabor

NASLOV

AMITIE CODE – graditi na razvoju

OPIS

V projekt so bile vključene lokalne oblasti in nevladne organizacije, ki delujejo
v šestih evropskih državah, z namenom ozaveščanja državljanov o migracijah, razvoju ter človekovih pravicah in z namenom usposabljanja ključnih akterjev o teh vprašanjih, predvsem učiteljev ter javnih uslužbencev.

POVEZAVA

www.amitiecode.eu

DRŽAVE

Nemčija, Italija, Latvija, Portugalska, Španija, Francija

DELEŽNIKI

Občini Bologna in Reggio Emilia (Italija), GVC (Italija), FAMSI (Španija), regija
Emilia–Romagna (Italija), mesto Loures (Portugalska), mesto Toulouse (Francija), Mestni svet Rige (Latvija), Univerza v Bologni (Italija), Center za mednarodne študije (Portugalska), Fundacija Acoge iz Seville (Španija), Visoka šola
za izobraževanje odraslih, Hamburg (Nemčija), Latvijski center za človekove
pravice (Latvija), CITTALIA (Italija), Evropska koalicija mest proti rasizmu (ECCAR).

CILJI

Projekt je nadaljevanje projekta AMITIE (Raising Awareness on MIgrations,
developmenT and human rIghts through local partnErships), ki ga je koordinirala Občina Bologna med letoma 2010 in 2013 ter je bil namenjen razvijanju ozaveščenosti med strokovnjaki in civilno družbo o povezanosti migracij,
človekovih pravic in razvoja. Metodologija projekta se je strogo osredotočala
na komunikacijsko razsežnost. Izvedene so bile dejavnosti fokusne skupine
s skupnostmi migrantov, usposabljanja z učitelji in študenti, prav tako pa je
bila izvedena nadnacionalna komunikacijska kampanja, v kateri so aktivno
sodelovali državljani, skupnosti in strokovnjaki. AMITIE CODE (2015–2018)
je nadgrajeval rezultate prejšnjega projekta AMITIE, osredotočal se je predvsem na usposabljanje učiteljev in študentov ter na različne komunikacijske
dejavnosti. Projekt je razvil in omogočil usposabljanje učiteljev in uradnikov
lokalnih institucij, tako da je ponudil zelo kakovostno usposabljanje, ki ga
vodi Univerza v Bologni.

REZULTATI

1. Izpopolnjevanje učiteljev in javnih uslužbencev.
2. Delavnice z dijaki, na katerih so mladi lahko razvili medkulturno komunikacijo prek digitalnih orodij in družbenih omrežij.
3. Mednarodno tekmovanje za produkcijo študentskega videa na teme AMITIE
CODE.
4. Komunikacijske aktivnosti, predvsem spletne serije.
5. Oblikovanje lokalnih akcijskih načrtov za boj proti diskriminaciji v vseh
sodelujočih mestih; ti načrti so bili aktivni do konca leta 2020. V Bologni je
akcijski načrt zajemal obdobje 2017–2020.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

1. Oblikovanje metod za sodelovalno in nediskriminatorno komunikacijo.
2. Vključitev akcijskih načrtov za nediskriminacijo v lokalno politično agendo.
3. Oblikovanje sodelovalnih komunikacij, ki temeljijo na orodjih digitalnih medijev v srednjih šolah.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

1. Uvedba sodelovalnega pristopa v institucionalnem delu z migrantskimi
skupnostmi.
2. Nadaljnji razvoj gradiv za usposabljanje učiteljev, izobraževalcev in javnih
uslužbencev ter prilagajanje teh drugim kontekstom.
3. Uporaba medijskih orodij za ozaveščanje mladih.

A
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Exponi le tue IDEE!

OPIS

Debate so vedno bile vedno sredstvo za pregovarjanje. Lahko bi jih uporabili
kot učno metodo, kot je to storil Sokrat, lahko pa so tudi način za soočenja,
kot je to na primer v političnih razpravah. Debatni model, oblikovan v sklopu
»Exponi le tue IDEE!«, je namenjen srednješolcem s ciljem, da postanejo oni in
njihovo družbeno okolje protagonisti globalnih izzivov. Dijaki berejo, preučujejo in se učijo o novih temah, povezanih s cilji trajnostnega razvoja, kasneje
pa zagovarjajo stališče, da razvijajo kritično razmišljanje. Model, ki ga je oblikoval »Exponi«, v središče postavi dijake, ki sodelujejo in delajo v skupinah.
Zmaga ekipa in ne posameznik. Temelj tega modela sta vključenost in udeležba, njegov cilj pa je razvoj sodelovanja pri državljanstvu in demokraciji.
Dijaki, ki sodelujejo v programu »Exponi le tue IDEE!«, so razdeljeni v skupine.
Skupini soočita pritrdilna ali nasprotujoča stališča o določeni temi, ki je predmet debate, stališča pa morajo biti podprta z ustreznimi raziskavami, dokazi
in dokumenti. Zmaga tista ekipa, ki potrdi veljavnost svojega argumenta.

POVEZAVA

www.gvc-italia.org

DRŽAVE

Italija

DELEŽNIKI

WeWorld GVC Onlus

CILJI

1. Izboljšati znanje, razumevanje in ozaveščenost mladih o ciljih trajnostnega
razvoja.
2. Spodbujati razvoj spretnosti, kot so javno nastopanje, soočanje mnenj, razprave med učenci.
3. Okrepiti vrstniško učenje v šolskem sistemu.

REZULTATI

1. Pridobivanje znanja in ozaveščenosti dijakov o ciljih trajnostnega razvoja
in veščinah, uporabnih za javne razprave.
2. Razvoj občutka demokracije in aktivnega državljanstva med mladimi.
3. Širjenje metod neformalnega učenja v šolskem sistemu.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Cilj metodologije je, da šole in regije postanejo glavni akterji nacionalne razprave o aktualnih vprašanjih v smislu sodelovalnega izvajanja demokracije
in državljanstva; predstavlja dodano vrednost in novost, saj dijakom omogoča razvoj spretnosti, kot so javno nastopanje, soočenje mnenj, razpravljanje
oz. debata. Nič manj pomembno ni, da ta metodologija daje prednost razvoju sposobnosti sodelovanja z vrstniki, tekmovanju z namenom učenja in ne
zmage ter spoštovanju skupnih pravil v demokratičnem okolju.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Metodologijo je mogoče uporabiti v srednjih šolah v različnih kontekstih kot
model sodelovanja pri globalnih vprašanjih, trajnosti in državljanstvu. Izbrane teme in metodologija razprave spodbujajo odprtost do osrednjih vprašanj
sodobnega sveta.

B
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Utišaj sovraštvo (Silence Hate)

OPIS

Osrednji cilj projekta je boj proti in preprečevanje spletnega sovražnega govora proti migrantom in beguncem z oblikovanjem novih in ustvarjalnih protipripovedi. Najučinkovitejši način za boj proti sovraštvu je izobraževanje in
razprave. Mediji morajo pokazati odgovornost in si aktivno prizadevati proti
sovražnemu govoru, spodbujati spremembo paradigme z gradnjo protipripovedi. Poleg tega si je treba prizadevati za izobraževanje in preprečevanje,
mladim pomagati prepoznati sovražni govor in njegov vpliv na posameznike
in skupine ter jih spodbujati k odzivanju na individualni in kolektivni ravni.

POVEZAVA

www.silencehate.eu – prenos priročnika

DRŽAVE

Italija, Poljska, Grčija, Ciper, Belgija, Velika Britanija

DELEŽNIKI

COSPE (Italija), Evropska zveza novinarjev (European federation of Journalists – EFJ), Media Diversity Institute (MDI), Amnesty International Italija, Amnesty International Poljska, KARPOS (Grčija), Zaffiria (Italija), Cyprus Community Media Centre (Ciper)

CILJI

1. Boj in preprečevanje spletnega sovražnega govora proti migrantom in beguncem z oblikovanjem novih in ustvarjalnih protipripovedi.
2. Izmenjava najboljših praks med novinarji, medijskimi aktivisti in blogerji
ter krepitev njihovih sposobnosti oblikovanja protipripovedi o migracijskih
vprašanjih.
3. Učiteljem, izobraževalcem, aktivistom in mladim zagotoviti orodja za analizo in operativna orodja za prepoznavanje in boj proti sovražnemu govoru na
spletu.
4. Ozaveščati mlade in širšo javnost o tveganjih razpršenosti.

REZULTATI

1. Evropski medijski tabor, razvit za novinarje, avdiovizualne strokovnjake in
družbene aktiviste, da združi široko mrežo ustvarjalnih umov, ki ustvarjajo
vsebine za oblikovanje protipripovedi o migracijah.
2. Usposabljanja za učitelje, izobraževalce, aktiviste, dijake in študente novinarstva za boj proti sovražnemu govoru.
3. Medijska produkcija: preiskovalna poročila, digitalne pobude, kampanje na
družabnih omrežjih in avdio/vizualne produkcije mladih, novinarjev in aktivistov o alternativnih pripovedih o migracijah v Evropi.
4. Ozaveščenost širše javnosti s pomočjo spletne kampanje.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

1. Razvoj modulov usposabljanj za medijsko vzgojo in sovražni govor za strokovnjake in mlade.
2. Promocija mednarodne mreže novinarjev, avdiovizualnih strokovnjakov,
družbenih aktivistov.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

1. Gradiva za usposabljanja in delavnice so enostavno prilagodljiva in ponovljiva v različnih kontekstih.
2. Nadaljnji razvoj in prilagoditve priročnika za medijsko vzgojo in sovražni
govor za druge kontekste.
3. Možna uporaba medijskih vsebin v drugih državah.

C
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja

OPIS

Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja je zrasel iz prepoznane potrebe
po prostoru, kjer bi se lahko učitelji bolj redno srečevali in izmenjevali znanje
in izkušnje, razvijali različne didaktične pristope k naslavljanju globalnih izzivov ter pridobili podporo nevladnih organizacij in somišljenikov s področja
globalnega učenja. Klub je leta 2018 ustanovilo Društvo Humanitas in povabilo učitelje ter učiteljice s celotne Slovenije, da se pridružijo in soustvarjajo
neformalni podporni prostor za vse strokovnjake_inje, ki jih zanima globalno
učenje, ter da spodbujajo kompetence in vrednote globalnega državljanstva
v šolskih programih.

POVEZAVA

www.humanitas.si

DRŽAVE

Slovenija

DELEŽNIKI

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

CILJI

Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti učiteljic_ev za uporabo metodologije
globalnega učenja v formalnem izobraževanju in v sklopu uradnih šolskih
kurikulov. Člani_ce vsak mesec obeležujejo svetovne dni, ko obravnavajo
vprašanja, povezana z globalnim učenjem, in prejmejo didaktična gradiva,
vključno z digitalnimi orodji za uporabo v učilnici. Na dvomesečnih srečanjih
učitelji_ce kakovostno preživijo čas, ko delijo nove zamisli in izkušnje ter preizkušajo nove metode globalnega učenja.

REZULTATI

Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja je uspel pritegniti več kot 60 članov_ic iz celotne Slovenije, dvomesečnih srečanj pa se udeležuje približno 25
učiteljev_ic. Učitelji_ce, ki sodelujejo v klubu, so aktivno sodelovali v drugih
aktivnostih (delovne skupine za razvoj učnih gradiv za globalno učenje) in izvedli več lokalnih akcij, ki spodbujajo spremembe. Klub je bil priznan kot ena
izmed zmagovalnih praks z nagrado Global Education Innovation Award leta
2018, ki jo je podelila Evropska mreža za globalno učenje (Global Education
Network of Europe – GENE).

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja ozavešča in usposablja učitelje_ice za naslavljanje globalnih vprašanj v šoli in za drugačno poučevanje – s
pristopom, ki ljudem odpira oči in duha glede stvarnosti sveta tako lokalno
kot globalno. To je tudi priložnost, da vplivamo na pozitiven sistemski premik
od spodaj navzgor k bolj vključujočemu, ustvarjalnemu in transformativnemu
izobraževanju in družbi.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Klub ima nadaljnji potencial za množenje dobrih praks globalnega učenja na
nacionalni in mednarodni ravni, morebitno povezovanje nacionalnih klubov v
mednarodni klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja, ki bi povezoval izvajalke_ce globalnega učenja po vsem svetu, omogočil izmenjavo izkušenj in
idej in tako gradil pravičnejši in enakopravnejši svet za vse.

D
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah

OPIS

Interdisciplinarni skupini študentov Univerze v Ljubljani sta pod mentorstvom
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Platforme SLOGA oblikovali priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah. Priročnik sta interdisciplinarni skupini študentov pripravili v okviru dveh projektov,
izvedenih v letih 2017 in 2018.

POVEZAVA

www.sloga-platform.org

DRŽAVE

Slovenija

DELEŽNIKI

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in SLOGA, Platforma NVO za
razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

CILJI

Zagotoviti orodje za pedagoge pri obravnavanju ciljev trajnostnega razvoja in
migracij v izobraževalnih dejavnostih.

REZULTATI

1. Priročnik, ki sta ga pripravili interdisciplinarni skupini študentov, ponuja
učna gradiva za vse cilje trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij; poslan
je bil osnovnim in srednjim šolam v Sloveniji.
2. Delavnice v osnovnih šolah in usposabljanje za pedagoge, ki delajo v
osnovnih ter srednjih šolah, izvedene v Ljubljani na podlagi priročnika in oblikovanih gradiv.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

1. Priročnik je orodje, ki omogoča poglobljeno in učinkovito izobraževanje o
pomenu ciljev trajnostnega razvoja. Pri izvajanju delavnic v osnovnih šolah je
bila na začetku in na koncu vsake delavnice izvedena kratka anketa; rezultati
ankete so pokazali, da se je znanje učencev o ciljih trajnostnega razvoja izboljšalo za 90 %.
2. Usposabljanje pedagogov v osnovnih in srednjih šolah je bilo zasnovano
na priročniku, ki so ga strokovnjaki ocenili pozitivno. Priročnik prispeva k razumevanju mladih o skupni odgovornosti in soodvisnosti na svetovni ravni
ter o njihovi aktivni vlogi v lokalnem okolju pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Vsebine za posamezni cilj trajnostnega razvoja so zasnovane na način, da zagotavljajo pregled uresničevanja ciljev na svetovni in nacionalni ravni, čemur
sledi dobra praksa na globalni in lokalni ravni, kar nato prispeva k napredku
pri uresničevanju cilja. Priročnik vsebuje pripravljena učna gradiva (vključno
z opisi dejavnosti), ki jih je enostavno ponoviti in uporabiti v različnih kontekstih in okoljih.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Skozi oči begunca

OPIS

Izkustvena gledališka predstava Skozi oči begunca je odgovor na sramotno
ravnanje z begunci vzdolž t. i. balkanske poti, prav tako pa je odgovor na naraščajoč sovražni govor in nestrpnost. Udeleženci_ke se poistovetijo z usodo
beguncev_k z vodeno vizualizacijo na delavnicah in s pomočjo izkustvenih
tehnik v interaktivni in izkustveni gledališki predstavi ter so na preizkušnji,
da podoživijo stisko številnih kršitev človekovih pravic. Na koncu se srečajo z
resničnimi ljudmi, ki stojijo za zgodbami, medtem ko se soočajo in sprašujejo
o lastnih predsodkih, razmišljajo, se odzivajo in delujejo v smeri sprememb.

POVEZAVA

www.humanitas.si

DRŽAVE

Slovenija, Avstrija

DELEŽNIKI

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

CILJI

Okrepiti raven medkulturnega dialoga, strpnosti in sprejemanja v naši družbi,
kar bo omogočilo lažje vključevanje ter boljše sprejemanje beguncev in migrantov v skupnost.
Ozaveščati o vprašanjih migracij in begunstva ter o usodi ljudi s pomočjo resničnih izkušenj beguncev. Primarna ciljna skupina so mladi, zlasti osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, saj menimo, da je pomembno v procesu
socializacije čim prej zgraditi vrline strpnosti, sprejemanja in medkulturnega
dialoga.

REZULTATI

Oblikovana in uprizorjena izkustvena gledališka igra z 58 doslej izvedenimi
predstavami, ki so neposredno dosegle približno 1740 mladih v Sloveniji in
Avstriji. V predstavah je sodelovalo 10 oseb z begunskim oz. migrantskim
ozadjem. Predstave so jim omogočile nova poznanstva in povečanje vključenosti v družbo. Na podlagi povratnih informacij je akciji uspelo razbiti številne
predsodke in spodbuditi razmislek o splošno sprejetih stereotipih o migracijah in beguncih. Projektne aktivnosti in medijska poročanja so v Sloveniji
dosegla več kot 500.000 ljudi.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Ljudje z dejansko begunsko izkušnjo soustvarjajo projekt in mu dajo osebni
pečat ter hkrati predelajo lastne travme, gradijo osebno socialno mrežo in
spodbujajo medkulturni dialog. Metoda udeležencem omogoča soočiti se z
lastnimi stereotipi in predsodki ter o njih odkrito razpravljati z našimi gosti. To
dejansko obrne prejšnje obsodbe na glavo in jih pogosto postavi pod vprašaj.
Predstava temelji na empatiji in solidarnosti z resničnimi begunci/migranti, ki
so sestavni del interaktivne izkušnje.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

1. Metodologijo in vsebine se lahko uporabijo in prilagodijo okoliščinam v
drugih državah, tako da se vzpostavi mreža partnerskih organizacij.
2. Izobraževanje ekip, da lahko predstavo prilagodijo okoliščinam in potrebam v svoji okolici.
3. Interes za vzpostavitev mreže, ki simbolizira t. i. balkansko pot, tj. od Grčije
čez Severno Makedonijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Avstrijo do
Nemčije in morebiti Skandinavije.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Delavnice o človekovih pravicah z uporabo VR očal

OPIS

Amnesty International izvaja različne tematske delavnice na temo človekovih
pravic na številnih osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Aktivnost zajema novo delavnico o različnih kršitvah človekovih pravic po vsem svetu, ki jo
lahko udeleženci doživijo v virtualni resničnosti. Po tem ko je imel vsak udeleženec priložnost izkusiti en scenarij v navidezni resničnosti, se v razpravi,
ki vključuje vse udeležence, pojasni kontekst različnih scenarijev. Izkušnja
virtualne resničnosti izkušnja traja približno 5–10 minut na posameznega
udeleženca, celotna delavnica pa traja 90 minut.

POVEZAVA

www.amnesty.si

DRŽAVE

Slovenija

DELEŽNIKI

Amnesty International Slovenija

CILJI

Ozaveščati o človekovih pravicah v različnih delih sveta in na splošno o pomenu človekovih pravic.

REZULTATI

Udeleženci bolje razumejo teme človekovih pravic, standarde in pomen človekovih pravic.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Uporaba opreme za navidezno resničnost s posebej oblikovanim 3D video
gradivom za izobraževalne namene o človekovih pravicah je pedagoška inovacija, ki združuje obstoječo tehnologijo z novo ustvarjenimi video vsebinami
in udeležencem omogoča, da v simuliranem okolju izkusijo resnične situacije
ter kršitve človekovih pravic. Relativna novost opreme in pristop pomagata na
delavnico privabiti več udeležencev.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

1. Uporaba opreme za navidezno resničnost z namenom povečati zanimanje
in motivacijo mladih za delovanje tudi v primeru zapletenih vprašanj.
2. Izkušnje niso omejene samo na VR. Proces sodelovanja vključuje vse udeležence, ki sodelujejo v moderiranem programu, ki naslavlja človekove pravice in kršitve človekovih pravic.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Zgodbe otrok sveta

OPIS

Namen projekta je dati imena otrokom iz drugih držav in lokalne otroke naučiti sprejemati ter spoštovati različne narodnosti in etnične skupine s pripovedovanjem pozitivnih zgodb.

POVEZAVA

www.casoris.si

DRŽAVE

Slovenija

DELEŽNIKI

Zavod Časoris

CILJI

Projekt si prizadeva skozi zgodbe okrepiti spoštovanje različnih narodnosti in
etničnih skupin, beguncev in migrantov ter njihovo integracijo. Aktivnost torej
prispeva k medkulturni razpravi v razredu, pripovedovanju osebnih zgodb otrok, ki so pobegnili iz vojne, revščine ali neenakosti in se priselili v Slovenijo.
Te zgodbe so objavljene v spletnem časopisu za otroke Časoris, da bi spodbudile vrstniško komunikacijo in izmenjavo o medkulturnih temah.

REZULTATI

Projekt je spodbujal drugačno videnje in komunikacijo o učencih iz različnih
držav in njihovih izkušnjah. Spodbujal je tudi svobodno izražanje beguncev in
otrok migrantov, ki so imeli priložnost pripovedovati svoje zgodbe: zakaj so
zapustili dom, zakaj so prišli v Slovenijo, kakšne so njihove sanje in upanja,
kaj želijo postati. Tudi slovenski otroci so se naučili predstavljati si, kako bi
bilo, če bi morali zapustiti svoj dom.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Otroci prebirajo zgodbe vrstnikov, vidijo njihove obraze in jih slišijo govoriti,
zato je med njimi vzpostavljen bolj oseben in čustven odnos, ki presega kulturne razlike.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

1. Metodologijo je mogoče ponoviti in tako zbirati in pripovedovati zgodbe
tudi s podporo novinarjev.
2. Učenci bi lahko uporabili zgodbe vrstnikov z migrantskim ozadjem kot študije primerov za razumevanje izkušenj in posledic migracij.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Map Your Meal

OPIS

Projekt potrošnikom omogoča iskanje izvora hrane z uporabo mobilne aplikacije in drugega interaktivnega izobraževalnega gradiva, zato spodbuja spremembe potrošniških izbir.

POVEZAVA

www.mapyourmeal.org

DRŽAVE

Ciper, Bolgarija, Avstrija, Grčija, Velika Britanija

DELEŽNIKI

Future Worlds Center (Ciper); C.E.G.A. Foundation (Bolgarija); Südwind Agentur (Avstrija); Fair Trade Hellas (Grčija); Cumbria Development Education Center (Velika Britanija)

CILJI

1. Ljudem pomagati razumeti globalne soodvisnosti z raziskovanjem globalnega prehranskega sistema, socialno-ekonomskih in okoljskih vplivov proizvodnje ter pogojev, v katerih kmetje delajo.
2. Mobilizirati mlade, da se vključijo v spodbujanje globalne socialne pravičnosti in trajnostnih načinov življenja.
3. Povezati evropske pobude za trajnostno življenje s podobnimi pobudami
na globalnem jugu, ki spodbujajo boljše razumevanje konceptov preskrbe s
hrano, prehranske suverenosti, trajnostne pridelave in dobavnih verig hrane.
Izboljšati razumevanje zapletenosti svetovnega prehranskega sistema in posebnih težav, značilnih za različne kontekste.

REZULTATI

1. Boljše razumevanje globalnih soodvisnosti, globalnih vprašanj in izzivov.
2. Sprememba odnosa v vzorcih uživanja in pridelave hrane pri mladih.
3. Mladi, ki se ukvarjajo s promocijo človekovih pravic, trajnostnih načinov
življenja in globalne pravičnosti.
4. Močnejša koalicija državljanov, dejavna pri ustvarjanju globalne pravičnosti, enakosti in trajnostnega življenja.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

1. Ljudem pomaga pri izbiri hrane, saj vedo, od kod prihaja in kako je bila
pridelana; podpira poštene proizvajalce.
2. Ozaveščanje o globalnem prehranskem sistemu, trajnosti in socialni pravičnosti.
3. Privlačen in interaktiven pristop za mlade.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

1. Oblikovanje drugih tem, ki jih bo aplikacija vključevala.
2. Širitev baze podatkov aplikacije o izdelkih.
3. Širitev aplikacije v druge države.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Šest korakov do globalnega državljanstva
(Six Steps to Global Citizenship – GlobaLab 2)

OPIS

Projekt ponuja inovativen pristop k aktivnemu globalnemu državljanstvu, ki je
uporaben na področju mladinskega dela, in sicer z omogočanjem dejavnosti,
katerih cilj je izboljšati veščine ter znanje mladih, in s prispevanjem k pozitivnim spremembam v njihovem vedenju ter povečanju njihove sposobnosti za
soočanje s svetovnimi izzivi tako, da se poveča njihovo aktivno delovanje pri
naslavljanju globalnih izzivov.

POVEZAVA

www.globalab.org

DRŽAVE

Litva, Bolgarija, Ciper in Španija

DELEŽNIKI

Future Worlds Center (Ciper); Global Citizens’ Academy/GCA (Litva); Pro European Network (Bolgarija); Cazalla Intercultural (Španija)

CILJI

1. Prepoznati ključne značilnosti prihodnjega globalnega državljana, ki so pomembne za mlade.
2. Zagotoviti 6-stopenjski pristop, po katerem mladi oblikujejo veščine aktivnega globalnega državljanstva, da lahko postanejo promotorji temeljnih
vrednot.
3. Ustvariti sinergije med mladinskim delom in izobraževanjem za spodbujanje državljanskih aktivnosti mladih v smeri trajnostne prihodnosti v Evropi in
po svetu.

REZULTATI

1. Razvoj skupnega razumevanja ključnih značilnosti, potrebnih za prihodnje
svetovne državljane.
2. Okrepljeno mladinsko delo z zagotavljanjem novih pristopov, orodij in virov
za aktivno globalno državljanstvo.
3. Mladinski delavci, opremljeni z novimi kompetencami, da v mladinsko delo
vključujejo dejavnosti globalnega državljanstva.
4. Mladi dobijo nove priložnosti, da pridobijo kompetence in se zavzamejo za
globalne izzive ter prevzamejo aktivno vlogo.
5. Okrepljene sinergije med akterji, ki delujejo na področju izobraževanja in
mladine, da se mladi vključijo v inovativne dejavnosti državljanske udeležbe
in postanejo promotorji temeljnih vrednot globalnega državljanstva.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Globalno učenje s strnjenim 6-stopenjskim pristopom je uspelo ozavestiti in
ponuditi trdno podlago za ozaveščanje ter pozitivne družbene spremembe.
Projekt je ponudil priročnik, referenčni vodnik za mladinske delavce in trenerje na področju globalnega učenja.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Dejavnosti, vključene v priročniku, je možno prilagoditi, da ustrezajo kontekstu formalnega in neformalnega izobraževanja.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Mladi sveta! Vključevanje globalne ozaveščenosti v mladinsko delo
(Youth of the world! Mainstreaming Global Awareness in Youth Work)

OPIS

Projekt pospešuje in zagotavlja priložnosti mladinskim organizacijam, mladinskim moderatorjem in trenerjem, krepi vključenost mladih v globalno učenje ter vključuje globalno ozaveščenost v delo mladinskih organizacij.

POVEZAVA

www.futureworldscenter.org

DRŽAVE

Ciper, Bolgarija, Avstrija, Estonija, Litva, Škotska in Gana

DELEŽNIKI

Future Worlds Center (Ciper); C.E.G.A. Foundation (Bolgarija); Südwind Agentur (Avstrija); Mondo (Estonija); Youth Career and Advising Centre (Litva);
Scotdec (Škotska); Young People We Care (Gana)

CILJI

Vključiti ozaveščenost o globalnih vprašanjih v dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na različnih področjih mladinskega dela.

REZULTATI

1. Razvoj mladim prilagojenih izobraževalnih materialov in metodologij o globalnih vprašanjih.
2. Vzpostavljena kritična masa strokovnjakov, ustrezno usposobljena za
usposabljanja mladih o globalnih vprašanjih.
3. Lahko dostopne priložnosti za usposabljanje mladinskih organizacij in
mladih o globalnih vprašanjih.
4. Oblikovani interaktivni in participativni učni viri o razvojnih ciljih tisočletja.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

1. Večja ozaveščenost mladih državljanov o globalni soodvisnosti med EU in
globalnim Jugom.
2. Večja vključenost mladih v spodbujanje pravičnejših odnosov v svetu in v
trajnostni način življenja.
3. Boljše vključevanje vprašanj globalnega razvoja v neformalno izobraževanje.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Vsi razviti viri so bili zelo uspešno preizkušeni v različnih kontekstih; dejavnosti, vključene v priročnik, se lahko ponavljajo v različnih okoliščinah in na
različnih stopnjah izobraževanja, tako v sklopu formalnega kakor tudi v sklopu neformalnega izobraževanja.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Ena ideja, veliko različic
Kako predmet ali koncept vizualizirati na različne načine?

OPIS

Študenti fotografirajo izbrani predmet ali idejo na 5 različnih načinov, povezanih s 5 specifičnimi pogoji: resničnost, nadrealistična uporaba, oglaševanje,
pravljica in socialna interakcija. Nato na podlagi iste teme ustvarijo digitalni
kolaž z najmanj 5 novimi fotografijami, ki skušajo idejo prikazati na sintetični vizualni način. Na koncu ta koncept razvijejo v video, pri čemer izberejo
eno od različnih vrst videoposnetkov: reportažni intervju, dokumentarni film z
osebno pripovedjo, fikcija, nemi video s podnapisi (npr. za družabna omrežja),
oglas. Besedilo je mogoče dodajati in uporabljati v vseh fazah, da se izboljša
ali spremeni pomen slike.

POVEZAVA

www.karposontheweb.org/?lang=en

DRŽAVE

Grčija

DELEŽNIKI

Karpos

CILJI

1. Medijska pismenost
2. Semantika fotografije
To je preprosta uvodna dejavnost, ki naslavlja pomenske elemente okoli fotografiranega predmeta in na ustrezen poseg filmskega režiserja, ki ustvarja sliko. Predstavlja tudi koncepte dokumentacije in razkriva ciljno publiko
medijskega besedila. Mladi udeleženci ozavestijo različne interpretacije, ki
izhajajo iz fotografiranja istega predmeta v različnih kontekstih, in spoznajo
pomen podrobnosti ozadja na sliki.

REZULTATI

Udeleženci ustvarijo 5 slik, o katerih razpravljajo in jih analizirajo.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Udeleženci sodelujejo pri ustvarjanju in kritiziranju. To je zelo pomembno, saj
jim omogoča vstop na drugačno raven optične analize. Kot ustvarjalec poskušate dostaviti sporočilo, kot kritik pa ga poskušate razumeti. Proces torej
spodbuja udeležence k poglobljeni interpretaciji vizualnih elementov, uporabljenih v sestavi slike.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Metodologija je zelo prilagodljiva, primerna za udeležence v starosti od 10 do
100 let. Uporabljajo se lahko preproste kamere ali dragi fotoaparati. Druga
možnost je analogni pristop, kjer lahko fotografije narišemo, natisnemo, narežemo iz revije ali poiščemo na spletu itd.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Variacije na temo

OPIS

Aktivnost temelji na ogledu in razpravljanju o odlomkih (izbrani kratki odseki
filma) številnih kinematografskih filmov in drugih avdiovizualnih izdelkov, ki
so izbrani kot avdiovizualni prikazi določene skupne teme (tj. prizori ljudi, ki
se prehranjujejo, prizori iz pristanišč, prizori potovanj z vlakom, prizori preganjanja, bitke v vesolju itd.), namenjeni primerjanju vrst filmov in sporočil,
ki jih prenašajo. Po dogovoru se izraz »film« pri tej dejavnosti nanaša na vse
vrste avdio-vizualnih gradiv v kinematografiji, na televiziji, na YouTubeu in na
spletnih straneh.

POVEZAVA

www.karposontheweb.org/?lang=en

DRŽAVE

Grčija

DELEŽNIKI

Karpos

CILJI

1. Medijska pismenost
2. Kinematografska semantika
3. Οptična analiza
4. Socialna in kulturna analiza
5. Raziskovanje teme
6. Opazovanje, analiza
Ogled in kritična analiza obstoječega avdiovizualnega dela je temeljna dejavnost spoznavanja avdiovizualnega izraza. Pravzaprav pri terenskem izobraževanju v avdiovizualnem izražanju ni pretirano trditi, da je ogled različnih avdiovizualnih besedil enakovreden branju/proučevanju umetnostnih in
vsakdanjih besedil pri učenju jezika. Na koncu udeleženci posnamejo svoje
družbeno in kulturno okolje, ki se razlikuje od okolja, ki so si ga ogledali v
filmu.

REZULTATI

Izboljšana kritična analiza udeležencev, večja medijska pismenost, ozaveščenost o obravnavanih temah.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Udeleženci sodelujejo v video analizi, kritizirajo in nato ustvarjajo. To je zelo
pomembno, saj udeležencem omogoča, da v avdiovizualnem izrazu izkusijo različne vloge. To je lahko tudi neverjetno orodje za analizo družbenih in
kulturnih tem. Proces udeležence spodbuja k bolj poglobljeni interpretaciji
avdiovizualnega jezika.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Metodologija je zelo prilagodljiva, primerna za udeležence v starosti od 10 do
100 let. Obstaja neskončno različnih tem, ki jih je mogoče analizirati. Potrebna oprema ni zelo zahtevna. Za prvi del je potreben le projektor ali zaslon in
predvajalnik, za drugi del pa katera koli naprava za snemanje videoposnetkov
in nekaj izkušenj pri urejanju ali snemanju s fotoaparatom.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Zvočni prizori (Soundscapes).
Lahko povemo zgodbo le z zvoki?

OPIS

Cilj te aktivnosti je ustvariti zgodbo izključno z zvoki. Po skupinski razpravi o
zvočnem profilu lokacije ali kratki pripovedi učenci sestavijo sezname in narišejo samostojni glasbeni list, organizirajo zvoke na časovni premici, njihove
ravni in zaporedje.
Vloge si delijo znotraj ekipe kot v orkestru. Vadijo in snemajo svoj nastop za
vrstniško publiko. Podobno to počnejo z digitalnimi napravami z iskanjem
v knjižnicah zvoka, da bi ustvarili želeno zgodbo. Ta predstava kot glasbila
uporablja zvočnike naprav. Poleg tega lahko obiščejo dejanski prostor in nato
posnamejo ter urejajo zvočno kuliso dokumentarca.
Rezultat je zvočna datoteka, ki jo je mogoče znova reproducirati drugemu
občinstvu, jo uporabiti kot umetniško delo ali kot zvok video produkcije za
drugo delavnico.

POVEZAVA

www.karposontheweb.org/?lang=en

DRŽAVE

Grčija

DELEŽNIKI

Karpos

CILJI

1. Raziskovanje teme.
2. Opazovanje, analiza.
3. Vsebina strukture za časovni medij.
4. Prepoznava in razvoj pripovedi.
5. Preizkušanje.
6. Razvoj komunikacijskih in organizacijskih sposobnosti v skupini.
7. Odkrivanje značilnosti zvoka kot izraznega medija (trajanje, ritem, globina,
intenzivnost, sinhronost) in kot pripovednega medija (zvoki so elementi, ki
spodbujajo misli); zvoki sprožijo domišljijo in pridobivajo informacije iz spominov in stereotipnega znanja.
8. Uporaba digitalnih naprav za ustvarjalne namene (npr. za raziskovanje in
snemanje zvoka).

REZULTATI

1. Večja ozaveščenost in razumevanje zvoka (glasnost, globina in plasti zvoka), dekonstrukcije in rekonstrukcije sodelujočih dejavnikov v določenem javnem prostoru; učenje osnov snemanja zvoka.
2. Spodbujanje opazovanja in razmišljanja o družbenem ter kulturnem okolju.
3. Okrepljeno sodelovanje v skupnem ustvarjanju.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Metodologija pomaga razumeti, ustvariti in snemati zvok kot del okolja, kot
ločeno obliko umetnosti in kot pomembno značilnost filma. Prav tako ta delavnica spodbuja vrsto spretnosti, kot je omenjeno v ciljih, ki so lahko orodje
za medijsko pismenost, komunikacijo, skupinsko in kulturno integracijo in še
veliko več.
Spodbuja h kulturnemu razumevanju, spominu, stvarnim in izmišljenim stvaritvam. Metodologija je intenzivno sodelovalna, primerna za udeležence v
starosti od 10 do 100 let.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Metodologija je zelo prilagodljiva, primerna za udeležence v starosti od 10 do
100 let, ki lahko govorijo različne jezike (zvok je splošen in je lahko nebeseden). Prav tako ni potrebna zahtevna oprema (naprava za snemanje zvoka/
pametni telefon), kar pomeni, da delavnica ne zahteva večjih sredstev (je nizkoproračunska).
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Walk the Global Walk

OPIS

Projekt s pomočjo globalnega učenja mobilizira mlade kot katalizatorje transformacijskih sprememb, lokalizira cilje trajnostnega razvoja in oblikuje inovativni izobraževalni model, ki obravnava zapletenost trenutne globalne agende. Ta prenosljiv in pionirski model je prilagojen učnemu programu srednje
šole in spodbuja sodelovanje mladih.

POVEZAVA

www.walktheglobalwalk.eu/en/

DRŽAVE

Italija, Francija, Hrvaška, Ciper, Wales, Portugalska, Grčija, Velika Britanija,
Bosna in Hercegovina, Albanija, Bolgarija, Romunija

DELEŽNIKI

Oxfam Italia (Italija), regija Toskana (Italija), regija Normandija (Francija), The
International Institute for Human Rights and Peace (Francija), regija Istra (Hrvaška), občina Strovolos (Ciper), CARDET (Ciper), okrožje Carmarthenshire
(Wales), Dolen Cymru (Wales), občina Vila Franca de Xira (Portugalska), Aid
Global (Portugalska), občina Fyli (Grčija), ActionAid Hellas (Grčija), Univerza
v Glasgowu (Velika Britanija), Mestni svet Glasgowa, Glasgowu (Velika Britanija), občina Mostar (Bosna in Hercegovina), občina Fusyarrez (Albanija),
občina Sofia (Bolgarija), Agenda21 (Romunija), občina Bukarešta (Romunija).

CILJI

Odpreti prostor, kjer se lahko mladi kritično ukvarjajo z vprašanji, povezanimi
z globalnim državljanstvom in trajnostnim razvojem, ter podpirati ukrepe za
pozitivne spremembe v pravičnejši in bolj trajnostni svet.

REZULTATI

1. Gradiva za učitelje o ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na 11. cilju v
10 jezikih.
2. Spletna platforma z izobraževalnimi viri in forumi za študente ter učitelje.
3. Učni paket o ciljih trajnostnega razvoja in komplet za javnost, razvit za
študente.
4. Globalni sprehod. Več kot 500 študentov se je 12. aprila 2019 zbralo v
občini Fyli (Grčija) in se skupaj sprehodilo po mestni hiši ter pozivalo k bolj
trajnostnemu mestu. Poleg sprehoda so študentje organizirali festival z glasbenimi in gledališkimi predstavami.
5. Prva mednarodna poletna šola o ciljih trajnostnega razvoja v Lizboni, ki je
zbrala mladinske voditelje in izobraževalce.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Zbrani so bili štirje zelo pomembni stebri vsake lokalne družbe, ki so nato
spodbudili dialog v 11 državah: študenti, izobraževalci, lokalne oblasti in organizacije civilne družbe. Šole so občine, ki so bile marsikje že vključene v
aktivnosti, pozivale k ukrepanju.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Interakcija med šolami, lokalnimi oblastmi in organizacijami civilne družbe.
Mladinski voditelji kot katalizatorji sprememb v lokalni skupnosti.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Premisli, preden ukrepaš – Alternativne pripovedi nasilnemu ekstremizmu
(Rethink Before Act – Alternative Narratives to Violent Extremism)

OPIS

Projekt predlaga sedem kampanj na družabnih omrežjih, ki naslavljajo ranljivo
javnost za islamski ekstremizem, skrajno desni ekstremizem ter polarizacijo in
napačne informacije. Aktivnosti ponujajo orodja za kritično razmišljanje, pripovedi, ki opredeljujejo tveganja, povezana z nasilnim ekstremizmom, ter sodelujejo in dosegajo lokalne skupnosti zaradi medsebojne komunikacije in pozivov k
ukrepanju proti ekstremizmu.

POVEZAVA

www.rethinkproject.eu

DRŽAVE

Portugalska, Švedska, Francija, Italija, Romunija, Madžarska

DELEŽNIKI

Univerza v Lusófoni (Portugalska), Univerza v Uppsali (Švedska), CAPRI (Francija), Patrir (Romunija), CESIE (Italija), Subjective Values Foundation (Madžarska)

CILJI

Odvrniti ranljive javnosti od vključevanja v proces radikalizacije, tako da se jim
ponudi mehanizme odpornosti in kritičnega mišljenja, pa tudi prepričati tiste, ki
so že vključeni v proces radikalizacije, da ga opustijo, ali jih odvrniti, da s tem
procesom nadaljujejo, kar se lahko doseže z zagotavljanjem alternativne pripovedi, ki dekonstruira skrajno retoriko.

REZULTATI

1. 3 videoposnetki o »herojih skupnosti«, ki zagotavljajo mehanizme odpornosti
ranljivim mladim iz muslimanskih skupnosti.
2. 5 videoposnetkov na temo »Pripovedi o globalnem islamu«, s katerimi se muslimanske skupnosti opolnomočijo s posebnostmi islama, kot je strpnost.
3. 3 videoposnetki na temo »Pravi obraz ekstremizma«, ki na podlagi resničnih izkušenj prikažejo prepoznavanje tveganj, povezanih z islamističnim ekstremizmom.
4. 5 videoposnetkov na temo »Teorije zarote – od satire do nevarnosti«, ki demistificirajo družbene mite in teorije zarote, ki jih propagira skrajni desničarski
ekstremizem; videi temeljijo na dejstvih in uporabljajo šaljiv ton.
5. 3 videoposnetki na temo »Kaj pomeni biti del skrajno desničarske nasilne skupine«, ki izpovedujejo resnične pripovedi; na podlagi resničnih izkušenj prepoznajo tveganja, povezana z nasilnim ekstremizmom.
6. 4 videoposnetki na temo »Orodja za kritično razmišljanje«, ki učijo kritično
analizo podatkov o tradicionalnih in družbenih medijih.
7. 4 videoposnetki na temo »Peer2peer komuniciranje: poziv k ukrepanju proti
ekstremizmu«, s katerimi se v ukrepanje proti ekstremizmom vključujejo in dosegajo lokalne skupnosti.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Predlagane nasprotne in alternativne kampanje krepijo veščine odpornosti, veščine kritičnega mišljenja in državljansko vzgojo, ki je kontekstualizirana v okviru
človekovih pravic. Te značilnosti so del izobraževalnega pristopa, ki se na splošno
imenuje »demokratično izobraževanje«. Kampanje krepijo širjenje ključnih vrednot
Evropske unije, kot so demokracija, temeljne pravice in državljansko udejstvovanje, s čimer prispevajo k bolj kohezivni Evropski uniji z manjšo aktivnostjo nasilnih
ekstremističnih skupin. Poleg tega vse kampanje dopolnjujejo evropske ukrepe
in politike komuniciranja ter zgodbe o protiterorizmu. Učinek kampanj se krepi z
verodostojnimi glasovi in medvrstniškimi tehnikami, ki razširjajo sporočila.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Interakcija med šolami, lokalnimi oblastmi in organizacijami civilne družbe. Mladinski voditelji kot katalizatorji sprememb v lokalni skupnosti. Zaradi njihove
spletne diseminacije so te kampanje zlahka prenosljive v druge družbene okvire,
kjer je treba nasprotovati nasilni ekstremistični propagandi ali jo preprečiti.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Fotoglas v O‘ Meu Bairro – moj projekt v soseščini
Photovoice in ‘O Meu Bairro/My neighbourhood’ project’

OPIS

Fotoglas (Photovoice) je zelo prilagodljiva metoda, katere glavno načelo je
zajemanje posameznikove perspektive dane resničnosti. To dosežemo z
uporabo fotografije, z zagotavljanjem osnov vizualne pismenosti in spodbujanjem samoizražanja z ustvarjanjem ustvarjalnih besedil kot napisov, ki
spremljajo slike.
Proces se začne s preprostimi fotografskimi vajami in skupinskimi razpravami, kjer se praktično naučimo osnovnih tehničnih elementov fotografije, nato
pa prerastejo v bolj zapletene izzive, ki skupino pripravijo na delo in razmislek
o vprašanjih, ki jih dojemajo kot skupni cilj.
Kasneje si vsaka oseba izbere le nekaj slik za skupno razstavo, ki jih je mogoče pokazati skupnosti, in vsak udeleženec napiše svoja spremna besedila.
Fotoglas se lahko uporablja za samoizražanje problema ali vrednotenje skupnosti ali projekta, pa tudi za zagovorništvo tem, ki izhajajo iz marginaliziranih
skupin.

POVEZAVA

www.photovoice.org

DRŽAVE

Portugalska

DELEŽNIKI

4Change, FOS Associação, občina Ajuda

CILJI

1. Narisati participativno oceno območja Ajude na način, ki opolnomoči, z
različnimi udeleženci z uporabo fotografije za družbene spremembe, podporo
samoizražanju in samoizvabljanju v varnem prostoru.
2. Odkrivanje in krepitev lastnega glasu premalo zastopanih ljudi.
3. Olajšanje in poučevanje – povabiti ljudi, naj povedo svojo zgodbo in se
učijo.
4. Vizualna in digitalna pismenost.

REZULTATI

1. Angažiranost in opolnomočenje
2. Sodelovalna ocena
3. Nabor idej
4. Skupni predlog alternativ

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Za sodelovanje v procesu fotoglasu niso potrebne posebne tehnologije in
spretnosti. To je preprosta vaja izražanja, razprav, izzivanja in ustvarjalnega
pisanja, ki jo lahko izvedemo z malo viri in z različnimi ciljnimi skupinami.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Proces fotoglasa je mogoče ponoviti z raznolikimi ciljnimi skupinami (starostnimi, socialno-ekonomskimi, na podlagi spola) za naslavljanje določenega
vprašanja, tematike ali ocene potreb: s pomočjo fotografskih vaj in dinamike
vizualne pismenosti, z vajami kreativnega pisanja ter z manjšimi razstavami.
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Sodelovalni video – celotna metoda Insightshare

OPIS

Izhodišče pristopa InsightShare, ki temelji na človekovih pravicah, je vnaprej
določena tema ali poudarek (zelo drugačen od manipulacije z udeleženci in
postopki, ki zagotavljajo želeni izdelek/rezultat). Gre za neformalni dolgi in
celoviti postopek, razvit v naslednjih korakih:
1. korak – ustvarite soglasje, lastna pravila, poslanstvo/cilj skupine;
2. korak – skupinski razvoj, povezovanje in izmenjava;
3. korak – udeleženci se z igrami in vajami naučijo video tehnik ter jezikovnih
veščin;
4. korak – moderatorji pomagajo skupinam prepoznati in analizirati njihova
pomembna vprašanja;
5. korak – skupno razmišljanje in pisanje scenarijev;
6. korak – udeleženci režirajo in snemajo kratke videoposnetke ter sporočila;
7. korak – pregled skupin/skupnosti in posvetovanje I;
8. korak – participativno urejanje (kolektivno ali po predstavnikih);
9. korak – pregled skupin/skupnosti in posvetovanje II;
10. korak – zagovorništvo in razširjanje.

POVEZAVA

www.insightshare.org

DRŽAVE

Velika Britanija in številne države po svetu

DELEŽNIKI

Insightshare NGO, Oxford, Velika Britanija

CILJI

Metodologija je uporabna za samoizražanje problema ali vrednotenje skupnosti ali projekta, pa tudi za zagovorništvo tem, ki izhajajo iz marginaliziranih
skupin. Gre za postopek opolnomočenja in na koncu vedno tudi za »akcijsko
raziskavo«, ki jo vodi moderator.

REZULTATI

1. Videoposnetki, ki jih lahko uporabimo v skupnosti ali za zunanje zagovorništvo do odločevalcev.
2. Opolnomočene skupnosti.
3. Metodologija, ki prispeva k spremembam.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Praksa je ponovljiva z uporabo celotne metodologije ali le njenega dela. To je
zelo močan postopek, ki ga je mogoče ponoviti v mnogih okoliščinah, vendar
ne vseh, zato terja premislek vnaprej.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Posnetki so lahko narejeni s pametnimi telefoni in ne s profesionalno opremo;
proizvaja zelo enostavne medijske izdelke, pripravljene za uporabo.
Opozorilo: metodologija zahteva eno stalno skupino ljudi, ki lahko temu namenijo čas (najmanj 56 ur), vendar se lahko skupina odloči drugače; zahteva
enega povezovalca, ki lahko reši tehnična vprašanja (idealno je imeti dva povezovalca za naslavljanje dinamike skupin in podskupin).
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9.

Dobre prakse: nabor

NASLOV

Pobeg in beg

OPIS

»Pobeg in beg« je izobraževalna igra za mlade, ki se izvaja na prostem. 1,5 ure
potovanja je zunanja različica »sobe pobega«, ki temelji na resničnem begunskem begu iz Afganistana v Ljubljano. Po begu si mladi ogledajo pričevanje
mladega begunca, ki je dvakrat bežal iz Južnega Sudana, in na podlagi obeh
izkušenj poteka razprava, ki odpira nadaljnje možnosti za spreminjanje dojemanja mladih o beguncih.

POVEZAVA

https://forumfer.org/

DRŽAVE

Slovenija

DELEŽNIKI

Forum za enakopraven razvoj v sodelovanju z MindMaze

CILJI

Ozaveščati o vzrokih migracij in mladim približati begunsko resničnost ter s
tem spodbujati kritično razmišljanje in višjo stopnjo solidarnosti do beguncev.

REZULTATI

1. 100 mladih, ozaveščenih s pomočjo pobega na prostem.
2. Priprava kratkega filma na podlagi projekta.

ZAKAJ JE TO DOBRA
PRAKSA

Uporabljata se dva pristopa.
1. »Učinek žrtve, s katero se lahko poistovetim«, dejstvo, da se je lažje vživeti
v določeno osebo kot v številko, kar spodbuja pozitivne občutke do beguncev.
2. Pristop »igrifikacije«, pri katerem se načela in elementi igre uporabljajo v
neigralnem kontekstu. Posledično upravičenci lažje in bolj oprijemljivo razumejo begunske zgodbe in razloge za beg, kar begunce spremeni iz »neznancev in tistih, katerih se je treba bati«, v ljudi, s katerimi se lahko poistovetijo
in jih sprejmejo.

MOŽNOSTI ZA PRENOS
V DRUGO OKOLJE

Razvita je bila izobraževalna igra na prostem; z manjšimi spremembami oz.
prilagoditvami bi jo lahko ponovili kjer koli ali kadar koli.
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