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Naš svet, naše 
dostojanstvo, 

naša prihodnost

Gimnazija Litija



Razlika med humanitarno in razvojno pomočjo



donatorka od 2004 

46 mio evrov ali 0,13 odstotka BND

Ministrstvo za zunanje zadeve nacionalni 
koordinator mednarodnega razvojnega 
sodelovanja

že od leta 1957

največja donatorka uradne razvojne 
pomoči na svetu

Glavni cilj razvojne politike je 

zmanjšanje in dolgoročno 
izkoreninjenje revščine



Agenda po letu 2015: novi cilji

odprava revščine 
in trajnostni 

razvoj

Cilji veljajo za vse 
države

Odgovornost vseh

Ohranjanje naravnih 
virov



Zakaj ELR 2015?

Državljani EU menijo, da je 
boj proti revščini pomembna 
prioriteta

EU je pomemben akter v 
mednarodni skupnosti

Pomanjkljivo poznavanje 
mednarodnega razvojnega 
sodelovanja
ilj razvojne politike je zmGlavni

e politike je zmanjšanje in dolgoročno 
izkoreninjenje

CILJ ELR2015: 
Informirati, izobraževati in 
ozaveščati državljane Slovenije o 
mednarodnem razvojnem 
sodelovanju in politikah na tem 
področju ter spodbuditi zanimanje 
za razvojna vprašanja.



Solidarnost

Medsebojna 
odvisnost

Odgovornost

Kaj želimo sporočati?

Temeljne vrednote na katerih 
temelji mednarodno razvojno 

sodelovanje



Kaj načrtujemo?

Tematski meseci ELR

Januar:  Evropa in svet

Februar: Izobraževanje 

Marec: Ženske in dekleta

April : Zdravje

Maj: Mir in varnost

Junij: Trajnostna rast in 
dostojno delo

Julij: Otroci in mladi

Avgust: Humanitarna pomoč 

September: Demografija in 
migracije

Oktober: Prehranska varnost

November: Trajnostni razvoj

December: Človekove pravice

-MIZŠ pozvalo šole in vrtce k 
izvajanju aktivnosti

-Didaktična gradiva na 
spletu 

-Mednarodni  dnevi 
(koledar)

-ELR spletna stran-novice in 
dogodki

Gimnazija Ledina









Delavnice za srednje šole
ŽIVI PREPROSTO IN
SOLIDARNO –
V SMERI PODNEBNE 
PRAVIČNOSTI



Tek podnebnih sprememb

• Predhodne priprave z delavnicami

• Namen: otroci tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah

• S pretečenimi kilometri gradimo 

krog solidarnosti okoli planeta 

Zemlje

• 2013/14: 4.891 mladih,  725 

učiteljev, vzgojiteljev in 

sorodnikov mladih je na 64 

slovenskih vrtcih in šolah ob 

pomoči 182 mentorjev  

preteklo 33.764,6 km

ŠC Celje, Gimnazija Lava



Natečaj Evropa v šoli

Letošnji naslov: 

SODELUJEM, SVET OBLIKUJEM

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, 

NAŠA PRIHODNOST



Letos navezava na Evropsko leto za razvoj 2015.

Enodnevna prireditev, ki poteka kot strokovno

usposabljanje, je namenjena strokovnim

delavcem v vzgoji in izobraževanju ter

kulturi, študentom ter vsem, ki kulturno-

umetnostno vzgojo vključujete v svojo

delo. Hkrati pa so vrata Cankarjevega doma ves

dan odprta tudi širši javnosti – otrokom in 

mladim ter vsem, ki jih zanimata kultura in 

kulturno-umetnostna vzgoja.





Didaktična gradiva, spletno poročanje, nagradna anketa, 
mednarodno obeležje pomembnejših dni

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/z

unanja_politika/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna

_pomoc/elr15/

Srednja šola  Josipa Jurčiča Ivančna gorica

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/

