
  

 
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža stališča le avtorja, Komisija pa ne more biti odgovorna za nobeno uporabo 
informacij, ki jih vsebujejo. 
 

 
 

UČENJE ZA PLANET, EN SVET 

Vir / Povezava: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2017-1-MT01-KA201-026967 

Tematsko področje: 

☐  podnebje 

☐  prehrana 

☒  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☒  projekt 

☐  Pobudo 

☐  program 

☐  proizvodnja 

☐  informacija 

☐  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☒  Otroci do 14. leta 

☒  Mladostniki 

☒  Učitelji /izobraževalci  

☒  Mladinski svetovalci 

☐  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek: 

Projekt je razvil program okoljskega izobraževanja z imenom One World Learning (OWL), v katerem spodbuja 

raznolikost, državljanstvo, učenje jezikov, integrirano znanost, timsko delo in kritično razmišljanje v ekološkem 

kontekstu za otroke, mladino in odrasle. Splošni cilj je bil sprožiti spremembe vedenja, ki bodo vodile k 

radovednim, opolnomočenim, družbeno vključujočim in okoljsko odgovornim posameznikom in skupnostim. 

Opis: 

OWL je združila najboljšo prakso, inovacije, raziskave in izkušnje petih okoljskih 

nevladnih nevladnih združenj, da bi razvila Eno svetovno učenje v projekt, ki je 

pomemben na evropski ravni in širše. Z nadnacionalnim sodelovanjem in izmenjavo med 

izvajalci izobraževanja in usposabljanja ter drugimi zainteresiranimi stranmi jim je 

uspelo doseči naslednje cilje: 

• Krepitev partnerstev in mrež med evropskimi državami na področju okoljskega izobraževanja. 

• Za razvoj mednarodnega programa okoljskega izobraževanja  

• Spodbujanje pozitivnih okoljskih ravnanj, državljanstva, kritičnega razmišljanja in inovacij pri otrocih in 

mladini. 

• Za krepitev strokovnega razvoja učiteljev in voditeljev na področju okoljskega izobraževanja. 

• Spodbujanje raznolikosti in medkulturne izmenjave z učenjem jezikov za otroke 

• Spodbujanje novih interesov v znanosti z učenjem v naravnem okolju z uporabo lokalnih in 

mednarodnih raziskovalnih ugotovitev. 

• Povezovanje učenja na prostem in socialne vključenosti. 

Projekt je obravnaval tudi nacionalne prednostne naloge za leto 2017 na področjih: 

• Poučevanje tujih jezikov in/ali učenje 

• Življenjske spretnosti za otroke 

• Uporabljeno učenje 

• Znanost in tehnologija 

• Program in pobude za alternativno učenje 

Tukaj najdete dejavnosti, priročnike, vodnike in vire, ki se uporabljajo in izvajajo v okviru projekta: 

https://www.owleducation.org/actions-page/ 

Datum dostopa: 30.3.2020 
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