GLOBÁLNE VZDELÁVANIE MLADÝCH
Charakteristika vzdelávacieho programu:
Vzdelávací program vyplýva z potreby hovoriť s mladými ľuďmi, priniesť im pravdivé informácie o
závažných témach súčasného sveta. Problematika globálneho vzdelávania sa dotýka života
každého jedného z nás, ale v rámci vyučovacieho procesu a v rámci práce s mládežou je tejto téme
venovaná len minimálna pozornosť. Prostredníctvom navrhovaného vzdelávania reagujeme na
potrebu zvýšiť kompetencie v oblasti neformálneho vzdelávania a komunikácie o globálnom
vzdelávaní. Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia, rozvoju argumentácie, a tým
hlbšiemu porozumeniu globálnych tém a fenoménov, ktoré sa týkajú každého jednotlivca. Globálne
vzdelávanie zároveň poskytuje priestor k zmene postojov a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy vo
svete. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vedie smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho
občana. Náš svet sa stáva stále menším. Máme vplyv na život iných a ľudia v rôznych častiach sveta
ovplyvňujú náš život. K porozumeniu týchto prepojení, a tým k pozitívnemu vplývaniu na svoje
prostredie je dôležité pochopiť procesy, ktoré riadia to, čo dnes nazývame globálnou dedinou.
Globálne vzdelávanie nie je len o poznaní globálnych tém, ale aj o rozvíjaní kľúčových kompetencií
ako schopnosť kriticky myslieť, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty. Globálne
vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam. Zároveň podporuje
praktické využitie získaných poznatkov v reálnom živote.

Cieľová skupina programu:
●
●
●
●
●

Pracovníci s mládežou
Mládežnícki vedúci
Mládežnícki/mladí dobrovoľníci
Zástupcovia samospráv
Pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

Profil absolventa:
Účastník vzdelávania bude:
●
●

ovládať základne teoretické poznatky súvisiace s témou globálneho vzdelávania;
schopný zrealizovať aktivity na témy globálneho vzdelávania mládeže – chudoba, hlad,
migrácia, poľnohospodárstvo, fairtrade, ekonomika a medzinárodné obchodovanie, detská
práca, zdravie a blahobyt, prírodné zdroje, spotreba a výroba, udržateľný rozvoj, životné
prostredie, mier a konflikt, politická moc-demokracia-ľudské práva, medzikultúrne práva a
rozmanitosť kultúr, ...

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

schopný vytvoriť jednoduchý program s využitím teoretických vedomostí o globálnom
vzdelávaní, podľa pravidiel projektového manažmentu aplikáciou súvisiacich odborných
zdrojov;
rozvíjať zručnosti kritického myslenia a analýzy;
chápať miestne, národné a globálne otázky, ich prepojenosť a vzájomnú závislosť krajín,
populácií, kultúr a komunít;
mať konkrétnu skúsenosť s realizáciou programu v téme globálne vzdelávanie;
schopný prezentovať svoju skúsenosť a správne analyzovať a zhodnotiť výsledky svojej
práce;
chápať prepojenie medzi vlastným životom a životmi ľudí z iných častí sveta;
mať zvýšené povedomie o ekonomických, sociálnych, politických a environmentálnych
aspektoch, ktoré ovplyvňujú náš život v globálnych súvislostiach;
schopný rozvíjať schopnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať a
prispievať tak k zmene a uvedomelému rozhodovaniu nad vlastným životom;
usilovať o dosiahnutie väčšej spravodlivosti a udržateľnosti vo svete, v ktorom moc a zdroje
budú rozdelené rovnocennejšie;
aktívne podporovať celoživotný vzdelávací proces založený na princípoch solidarity, rovnosti,
integrácie a spolupráce.

Program vzdelávania:
Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej
časovej dotácii 50 hodín. Celý program je nastavený ako 3- fázové školenie s medzi fázou určenou
pre tréningovú prax: 20 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax dištančne, 20 hodín
záverečná fáza prezenčne.

1. časť - bude realizovaná formou neformálneho zážitkového vzdelávania rozdeleného
na jednotlivé vzdelávacie témy:
●
●
●
●
●
●

Koncept globálneho vzdelávania
Témy globálneho vzdelávania
Postoje a hodnoty v globálnom vzdelávaní
Zručnosti a kompetencie v globálnom vzdelávaní
Zážitkové aktivity v globálnom vzdelávaní
Tvorba projektu zameraného na globálne vzdelávanie

2. časť – bude venovaná praxi, účastníkov čaká praktické overenie získaných
vedomostí, zručností a postojov v danej téme s cieľom upevniť a získať ďalšie
skúsenosti vyplývajúce priamo z praxe a terénnej práce.
●

Tréningová prax v téme globálneho vzdelávania

3. časť – bude zameraná na evalváciu, venovať sa budeme reflexii z celého vzdelávania,
prioritne z realizácie praktickej časti, získaných osobných kompetencií.
●
●
●
●

Záverečná evalvácia - prezentácie, analýzy a reflexie projektov
Záverečná evalvácia - praktické ukážky aktivít s globálnou problematikou;
Záverečná evalvácia - prezentačné zručnosti a nástroje spätnej väzby;
Ako ďalej? - plán rozvoja získaných kompetencií a možnosti participácie.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
Úspešný absolvent získa osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti na výkon činností
v oblasti práce s mládežou.
Číslo akreditácie: AKPSM/0014/2018/1/013

