»Smo valovi istega morja,
listje istega drevesa, rože istega vrta.«
~ Seneca

K AKŠNE
P RI H ODNOSTI
S I Ž E LIM?
KREATIVNI NATEČAJ NA TEMO CILJEV TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA IN PRAVIC NARAVE

Živimo v nepredvidljivih časih. Vsi že vsaj približno vemo, kako je videti
svet, ki se mu želimo izogniti. Zdaj je čas, da se začnemo pogovarjati
o svetu, ki si ga želimo in katerega obrise že lahko vidimo v naših
predstavah, željah, sanjah...

1. DOVOLIMO SI SANJATI...
Kakšen svet si želimo? Kakšne prihodnosti si želimo? Kaj bi sporočili
odraslim? Kakšne so pravice narave v našem svetu prihodnosti? Kako je
videti naša Pachamama*?

2. NEKATERI PA IMAMO MORDA ŽE KONKRETNE IDEJE...
Kako lahko prispevamo k pozitivnim spremembam jaz, moja družina,
moj razred, moja šola? Vsak od nas si lahko zamisli akcijo, ki bi jo
bilo moč izpeljati v svojem lokalnem okolju in na ta način prispevati
k dobrobiti vseh živih bitij in narave.
Ko stvari začnemo misliti, se lahko začnejo tudi udejanjati. Odprimo
naši domišljiji prosto pot - naj nas odnese daleč onkraj zidov, ograj
in zaprtih vrat!

Pošiljajte nam svoje izdelke na
info@humanitas.si in s svojimi idejami
ter dejanji postanite del gibanja
Zate, zame, za svet!
Najbolj navdihujoče bomo sproti ves čas, ko
moramo zaradi bolezni Covid-19 ostajati doma,
objavljali na Humanitasovi Facebook strani,
najbolj angažirane mlade pa bomo povabili tudi
na predstavitev na našo nacionalno konferenco
globalnega učenja, ki bo jeseni 2020 v Ljubljani.

Napotki za učiteljice in učitelje: Izdelki so
lahko likovni, video, fotografski, literarni…
omejitev ni! :) Poleg kreativnih izdelkov mlade
vabimo tudi k razvoju idej in pripravi načrta,
kako bi sami lahko prispevali k spremembam
na bolje v svojem lastnem okolju (v razredu,
šoli, doma, v svojem kraju) – čisto konkretno,
seveda pa tudi z vašo pomočjo (mentorstvom).
Vi in mladi se lahko odzovete enemu od
povabil (kreativni izdelek ali konkretni načrt
akcije) ali pa združite oba.

* KOTIČEK Z INFORMACIJAMI
Pachamama
Od časa Inkov (in najverjetneje še dlje nazaj)
je Pachamama v starodavnem kečuanskem
jeziku pomenila Mater Zemljo – tisto, iz
katere se vse rodi, vse raste; prav ona uteleša
mistične zasnežene gore, zelene pokrajine,
bujne divje in ustvarjene vrtove, neukrotljive
reke in valovita morja. In ona bo tista, ki bo
prinesla deževje, povzročila potres ali udarila
s strelo. Pachamama ali Mati Zemlja je tista, ki
vzdržuje ravnovesje in življenje na Zemlji. Kako
ji lahko v teh časih pomagamo k ponovnemu
vzpostavljanju ravnovesja?
Cilji trajnostnega razvoja (CTR)
Del Agende 2030 za trajnostni razvoj
predstavlja tudi 17 Ciljev trajnostnega razvoja.
K njihovemu uresničevanju se je zavezalo 193
držav sveta, tudi Slovenija. Bili naj bi vodilo
vseh naših aktivnosti, aktivnosti mladih,
aktivnosti učiteljev in učiteljic, organizacij,
ministrstev, podjetij in drugih. Prvi korak
k doseganju teh ciljev je zagotovo njihovo
poznavanje. So namreč skupne zaveze na
področju odprave revščine, kakovostnega in
vsem dostopnega izobraževanja, trajnostnega
ravnanja s planetom, miroljubne družbe ipd.,
ki jih še kako potrebujemo. Drugi korak pa je
spoznanje, da smo vsi del problemov, ki jih cilji
naslavljajo, hkrati pa smo lahko skupaj tudi
del rešitev. Za spoznavanje Ciljev trajnostnega
razvoja in možnosti za njihovo uresničevanje
skupaj z mladimi priporočamo naslednje vire:

#KulturaBrezMeja

•

Z globalnim učenjem do globalnih ciljev
(publikacija, ki Cilje trajnostnega razvoja
predstavlja tudi skozi perspektivo
globalnega učenja in nakazuje možne
aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih
ali manjših skupinah. Namenjena je tako
učiteljem in učiteljicam kot tudi vsem
tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim
izobraževanjem).

•

Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj
(s priročnikom želijo organizacije mladim
približati Cilje trajnostnega razvoja skozi
prizmo migracij, pedagogom_injam pa
ponuditi priročnik za obravnavo teh vsebin
pri pouku).

•

Za delo z mladimi priporočamo tudi
CTR kartice, ki so odlično orodje za
spoznavanje posameznih ciljev prek
interaktivnih aktivnosti.

•

Odlična zamisel – akcija v globalno smer
(smernice za pripravo akcij v lokalnem
okolju. Publikacija je nastala v okviru
projekta Skavtinje in skavti razmišljamo
globalno!, uporabna pa je tudi širše – za vse
mlade in njihove mentorje in mentorice,
ki želijo s svojimi idejami prispevati k
boljšemu svetu za vse).

#Culpeer4Change

#GlobalniIzzivi

“Izvedba tega natečaja je sofinancirana s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.
Vsebina je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč donatorjev.”

