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Prihodnosti izobraževanja – Mednarodna komisija



Mreža pridruženih šol (ASPnet) organizacije UNESCO

x

Poslanstvo: zgraditi obrambe miru v umih učencev

Največja mreža organizacije UNESCO: več kot 12000 
izobraževalnih ustanov (od vrtcev do univerz) v 182 državah

3 tematska akcijska področja:

▪ globalno državljanstvo in kulture miru in nenasilja; 

▪ trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slogi;

▪ medkulturno učenje ter spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

Spodbuja globalno razpravo o tem, kako lahko znanje in učenje oblikujeta prihodnost 
človeštva in planeta. 





Photo(s) (optional)

Fokusne skupine:

Država: 

330 učencev in dijakov
167 učiteljic in učiteljev 

2 starša

Futures of Education X ASPnet Focus Group Discussions

Udeleženci:

36
499

Slovenija



Slovenija na mednarodni konferenci

Potekale so tri video mednarodne konference:

1. srečanje, 26. 3. 2021
Kanada, Kitajska, Grčija, Indonezija in Slovenija,

2. srečanje, 31. 3. 2021
Finska, Koreja, Haiti, Libanon in Ruanda,

3. srečanje, 1. 4. 2021
Angola, Kostarika, Portugalska in Španija. Profesor Fernando Reimers

s Harvarda iz ZDA



Prihodnost izobraževanja

• Naša stališča je slišalo 479 udeležencev, ki so prihajali iz 87 držav z 
vsega sveta. 

• V zelo kratkem filmu so naša stališča slovenske mreže predstavili  
osnovnošolci in gimnazijci: Neva Kušar, Manca Novljan, Ela Oblak, 
Nejc Vene, Jan Novljan in Andrej Polak. 





Slovenija

• Prihodnost je v preteklosti – zgledujmo se po naših prednikih in spet 
zaživimo v sozvočju z naravo.  Upreti se moramo brezglavemu 
potrošništvu. Usposobite nas za poklice, da bomo znali stvari popravljati, 
ne le ustvarjati škodljivih odpadkov.  Naučite nas, da je manj več.

• Pošljite nas v akcijo, karkoli dejavno naredimo, to bolje poznamo in bolj 
cenimo – če čistimo okolico šole, potem gotovo ne spuščamo papirnatih 
letal. Je hrana zrastla na trgovskih policah? Pomagajte nam, da jo bomo 
znali pridelati sami.

• Želimo si manj teorije, več pouka v naravi, več časa za spoznavanje 
konkretnega dogajanja doma in v svetu, učenje kritičnega razmišljanja in 
sprejemanja različnih mnenj – lahko drugače mislimo, a si kljub temu 
delimo isti čas in prostor.



Slovenija

• Kakšni so pogoji za globalne državljane/državljanke? Razumevanje 
pripadnosti in sočutje do vseh narodov.

• Kaj je globalno državljanstvo?  Globalno državljanstvo je 
državljanstvo, ki je odgovorno, strpno, pripravljeno se soočiti z novimi 
izzivi ter pomaga izdelati trden načrt in ga izpeljati za boljšo 
prihodnost.

• Kaj naredi globalnega državljana? Znanje, kritično razmišljanje in tudi 
spoštovanje vrednot vsakega posameznika in družbe kot celote.



Kaj želimo Slovenci videti v našem svetu 
leta 2050?

Spoštovanje, izobraževanje, mir, 
demokracijo, svobodo izbire, varnost, čisto 

okolje, pitno vodo, zdrave ljudi, biotski 
raznovrstnost, socialni varnost, dovolj 

obnovljivih virov energije, sodelovanje, 
integriranost, solidarnost, sočutje, empatijo, 
spoštljivo komunikacijo, zdravstveno varstvo 

za vse, nasmejane ljudi, družine z otroki, 
naravo, morje, prijatelje, spoštovanje.



Želje za  našo skupno prihodnost

• okoljska trajnost, med drugim narava, okolje, ravnanje z odpadki;

• raznolikost in enakost, med drugim strpnost, spoštovanje, 
vključenost;

• človekove pravice, med drugim dostopnost izobraževanja, svoboda, 
zdravstveno varstvo, kakovost izobraževanja;

• pripadnost, med drugim povezanost, skupnost, sodelovanje, družina;

• moralne vrednote, med drugim empatija, spoštovanje, iskrenost, 
prijaznost.



Česa v našem svetu Slovenci leta 2050 ne želimo videti:

• vojne, 

• revščine,

• lakote, 

• covida-19, 

• diskriminacije, 

• uničenega naravnega 

okolja, 

• ekstremizma v vseh 

oblikah, 

• krivice, 

• egoizma, 
• nestrpnosti, 
• nezadovoljstva, 
• bolezni, 
• nestrpnosti, 
• ekološke katastrofe, 
• pohlepa, 
• onesnaženosti zraka, 
• podnebnih sprememb, 
• materializma. 



Česa si ne želimo?

• konfliktov, med drugim vojn, nasilja, ekstremizma, terorizma;

• kršitev človekovih pravic, med drugim nepismenosti, suženjstva, 
trgovanja z ljudmi za spolne storitve, otroškega dela;

• izključevanja in diskriminacije, med drugim rasizma, ustrahovanja, 
neenakosti;

• apatije, med drugim nedejavnosti in ravnodušnosti;

• zdravstvenih problemov, med drugim bolezni, covida in drugih 
virusov;

• gospodarske stiske, med drugim revščine, finančne negotovosti in 
nizke/nezadostne zaposlenosti.



Kakšne so smernice za prihodnosti 
izobraževanja? 

• Izobraževalni pristopi morajo 
vključevati globalna vprašanja in učna 

okolja tudi izven doma, šole in 
skupnosti. 

• Potrebno je poskrbeti za družbeno in 
čustveno blaginjo, izobraževanje mora 

dati prednost strategijam, virom in 
priložnostim za učenje socialno-

čustvenih veščin, ki otrokom 
omogočajo uspeh v šoli in zunaj nje.



UČITELJI IN RAVNATELJI
Poudarjanje ključnih gonil ravnovesja med učnimi metodami in usmerjenostjo v 
skupnost bo izhajalo iz:

• družbenokoristnega dela (omenjajo v Angoli, Indoneziji, Koreji, Libanonu, 
Sloveniji in Španiji); 

• kulturne dediščine (omenjeno v Angoli, Bangladešu, Indoneziji, na Japonskem, v 
Koreji, Libanonu, Sloveniji in Španiji);

• pravičnega dostopa (omenjeno v Angoli, Bangladešu, Nemčiji, Grčiji, Libanonu, 
Sloveniji in Španiji);

• iskanja drugačnih pogledov (omenjeno v Angoli, Bangladešu, Belorusiji, na 
Japonskem, v Koreji, Laosu, Libanonu, Grčiji, Sloveniji in Španiji).



UČITELJI IN RAVNATELJI

Skoraj vse fokusne skupine z učitelji, ki so obravnavale vprašanje "Kako 
lahko izobraževanje poslabša neenakosti, krivice, rasizem in nekatere 
druge izzive, ki smo jih identificirali?", so poročale, da je togost v 
strukturah pristopov poučevanja največji vzrok za poslabšanje 
neenakosti ter da sta sistemska in zgodovinska neenakost največji vzrok 
za ohranjanje diskriminacije in drugih izzivov.

POTREBUJEMO: pravično politiko, poglobljene državne učne načrte, ki
pozitivno informirajo pedagogiko učiteljev, raznolikost v populaciji
učencev, večjo prilagodljivost za predstavitev globalnih razsežnosti in
stališč v poučevanju in učenju, vključno s kulturnim in značajskim
izobraževanjem, sodelovanjem s sodelavci v različnih disciplinah,
priložnostmi za poklicni razvoj in ustreznimi posodobljenimi viri.



UČENCI

• Ključno spoznanje fokusnih skupin učencev je želja po pedagogiki, v 
katero so aktivno vključeni učenci. 

• Pri tem eden glavnih ciljev postane oblikovanje pomena. Temeljijo na 
ideji, da učenci gradijo znanje z uporabo svojih izkušenj in dejanj. Poleg 
tega učenci želijo priložnosti, da lahko predlagajo teme in poudarek 
učnih ur.



STARŠI

Njihova vloga med drugim zagotavljanje podpore učencem 

• pri vključevanju v šolo in učenju, 

• zagotavljanju solidarnosti s sporočili, ki jih učenci prejmejo od svojih 
učiteljev/šol, 

• in učenju vrednot in odnosov. 

Azerbajdžan, Bangladeš, Nemčija, Grčija, Indonezija, Koreja, Laos in 
Španija  - najpomembnejši dejavniki zagotavljanje podpore šolskemu 
učnemu okolju ter krepitev vrednot, morale in etike.



Izobraževanje izven učilnic

• razumevanje in kritično razmišljanje o svetu ter povezavah 
med lastnim življenjem in življenjem ljudi po svetu;

• prispevanje k skupnosti, prevzemanje odgovornosti do 
skupnosti in za lastna dejanja;

• spoštovanje in cenjenje raznolikosti, sočutnost do ljudi v 
skupnosti, pozivanje k socialni pravičnosti in enakosti.



Ključne teme

• Izobraževanje zunaj učilnice obravnava, kako morajo izobraževalni
pristopi vključevati globalno usmerjena vprašanja, osvetlitve težav in
ukrepanje, pri čemer morajo učna okolja obsegati dom, šole in skupnosti.

• Sooblikovanje izobraževanja opisuje, kako imajo vsi deležniki v
izobraževanju vlogo pri sooblikovanju izobraževanja, od tega, da podpirajo
pristope, pri katerih učni proces usmerjajo učenci, do izpodbijanja
obstoječih togih struktur.

• Socialno in čustveno dobro počutje raziskuje celostne pristope, ki
obravnavajo učence, šolo in skupnost na celostni ravni ter presegajo šolski
napredek in ocenjevanje. Izobraževalce in odločevalce pozivajo, naj dajo
prednost socialno-čustvenim veščinam, virom in priložnostim za učenje, ki
otroke opolnomočijo za uspeh v šoli in zunaj nje.



• Sodelovanje v različnih projektih UNESCO ASPnet, Ekošola, Tek
podnebne solidarnosti (Karitas), Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk,
Shema šolskega sadja in zelenjave, Šolski ekovrt, Zdrava šola itd.).

• Razvijanje koncepta NAREDI SAM. Učenci predelajo star predmet v
novega, z višjo vrednostjo.

• Ločeno zbiranje odpadkov, merjenje količine odpadne hrane, merjenje
ogljičnega odtisa.

• Zeliščarska ura: učenci urejajo zeliščni vrt.

• Menjava igrač, knjig, oblačil.

PRILOŽNOSTI | Kaj dobro deluje? Katere primere ali 
ideje so delili udeleženci?



PRILOŽNOSTI | Kaj dobro deluje? Katere primere ali 
ideje so delili udeleženci?

• Otroški parlament: razprave o družbenih temah, upoštevanje mnenj 
učencev z voditelji držav.

• Dijaki sodelujejo v aktivnostih, ki jim dajejo občutek odgovornosti, 
vrednosti, pomembnosti, vključenosti (npr. projekt šolskih 
prostovoljcev, v katerem dijaki izvajajo aktivnosti z vrtčevskimi otroki).

• Zagotavljanje ustreznih informacij o drugih kulturah in okoliščinah.

• Razvijanje kritičnega mišljenja – da učenci znajo kritično presojati 
informacije.

• Pozitiven in toleranten odnos do tujih študentov in zagotavljanje 
njihove vključenosti, z velikim poudarkom na socializaciji.



Kako lahko izobraževanje spodbuja globalno 
državljanstvo?

• Osnovni učni predmet v nacionalnem osnovnošolskem izobraževanju:
Nacionalna in državljanska kultura in etika, Tema: človekove pravice

• Leta 2022: osrednji učni predmet v nacionalnem srednješolskem
izobraževanju: aktivno državljanstvo

• Zavedanje lastne identitete in poznavanje kulturne, naravne in
tehnične dediščine, običajev in navad.

• Primerjava svetovne in slovenske literature – podobnosti, razlike in
vzroki zanje.



• Promocija dneva brez nakupov.

• Projekti za podporo pravične trgovine.

• Organizacija taborov, debatnih klubov na temo trajnostnega razvoja.

• Akcija dan brez mobilnega telefona.

• Vključevanje v različne lokalne dobrodelne organizacije.

PRILOŽNOSTI | Kaj dobro deluje? Katere primere ali 
ideje so delili udeleženci?



Medkulturne praktične dejavnosti 
imajo moč za preoblikovanje 

• Uporabno in izkustveno izobraževanje 
kot bistveno pedagoško metodo za 
prihodnost - vključuje programe 
izmenjave učencev ali izobraževanja v 
tujini, projektno zasnovano učenje, 
učenje pri družbenokoristnem delu, 
potovanja/izlete, učenje na delovnem 
mestu in obeleževanje mednarodnih 
dni.



Teme za prihodnji dialog med drugim obsegajo

• načine, kako šole uporabljajo celostne pristope k učnemu načrtu za 
nasprotovanje nacionalističnim diskurzom, izobraževalnim 
programom in praksam, s čimer povezujejo državljansko izobraževanje 
z globalnimi razsežnostmi in globalnim državljanstvom;

• kako šole pristopajo h globalnemu državljanstvu in nacionalnemu 
državljanstvu (patriotizem, nacionalizem) v okoliščinah globalnih in 
lokalnih napetosti;



• povezave med okoljsko trajnostjo in predstavami o celostnem 
izobraževanju, socialni in čustveni dobrobiti ter globalnem 
državljanstvu;

• izobraževalne politike in prakse, ki spodbujajo prepletanje 
prednostnih nalog enakosti, okoljske trajnosti in dobrobiti v 
državljanski vzgoji;

• načine, kako lahko tehnologija in nova spletna učna orodja, ki 
presegajo državne meje, še naprej spreminjajo naše predstave o 
globalnih skupnostih, globalnem državljanstvu in izobraževalnih 
omrežjih.



Izobraževanje za globalno državljanstvo 

• lahko izobraževalcem zagotovi stališča, potrebna za pomoč mladim pri 
razumevanju sodobnega sveta in sprejemanju zavestnih odločitev o 
vlogi, ki jo želijo v njem imeti. 

• Učitelji morajo imeti možnost fleksibilnosti časa, učnega načrta in 
ocenjevanja, da razkrijejo pristranskost institucij in skupnosti ter 
pomagajo učencem pri razmisleku o njihovi vlogi in odgovornosti ter 
vlogi njihovih družin in skupnosti pri ustvarjanju pravičnih 
izobraževalnih rezultatov. Poudarjanje ključnih gonil ravnovesja med 
učnimi metodami in usmerjenostjo v skupnost bo izhajalo iz:



GLAVA, SRCE, ROKE

• izobraževanje za celotnega posameznika – "glavo, srce in roke"

• spodbujanje ravnovesja med praktičnim, šolskim in umetniškim
udejstvovanjem ter sposobnostmi.

• Načelo izobraževanja celotnega posameznika ne pomeni le, da mora
izobraževanje vključevati znanstvene, umetnostne in praktične
predmete, temveč da mora biti učenec kot celota angažiran v učnem
procesu pri vsakem predmetu (misliti, čutiti in delati). V razpravah so
se kot osrednje veščine trenutnega izobraževanja za globalno
državljanstvo izkazale socialne in čustvene veščine, kot so
komuniciranje, empatija, pozornost, pogum in vodenje.



Hvala za vašo pozornost.
Mateja Feltrin Novljan

Prihodnost je v preteklosti. 


