
 

VABILO 

za priključitev bazenu trenerk in trenerjev društva Humanitas 

 

Humanitas je društvo za globalno učenje in sodelovanje, ustanovljeno leta 2000. Skozi 

izobraževalne in osveščevalne aktivnosti v osnovnih in srednjih šolah, knjižnicah, mladinskih 

organizacijah in širše, naslavlja kompleksne, aktualne teme, ki nemalokdaj naletijo na odpor, 

ostre polemike ali pa zaradi svoje kompleksnosti in s tem občutka nemoči vodijo do umika.  

*** 

Pridružite se nam pri podiranju stereotipov, predsodkov in odpiranju prostorov 
solidarnosti. 

*** 

Okoljska kriza, migracije, medkulturnost, globalizacija, človekove pravice so vsebine, ki jih 

naslavljamo s pomočjo metodologije globalnega učenja, pogosto v kombinaciji z 

gledališčem, fotografijo, pripovedništvom. O globalnem učenju lahko izveste več na 

povezavi.  

Poleg rednih delavnic, ki jih Humanitas izvaja in si jih lahko ogledate tu, pripravljamo in 

izvajamo tudi druga tematska in strokovna usposabljanja za kolektive v knjižnicah, 

mladinskih organizacijah in širše.  

Novi trenerji in trenerke društva se bodo pri izvedbi delavnic in usposabljanj pridružili 

obstoječim trenerkam in trenerjem ter zaposlenim v društvu.   

 

 Potek usposabljanja: 
 

 3.-5. marec 2023: intenzivno usposabljanje*  

 6. marec -3. april 2023: spletni moduli (samostojno delo: ni obvezno, je pa 

priporočljivo za hitrejše uvajanje v trenerstvo) 

 4. april 2023 (17h-20h): zaključno srečanje v Ljubljani 

*(Kraj usposabljanja bo sporočen naknadno. Prevoz, nočitve in prehrana so kriti.) 

 

 Zaželen profil trenerjev_k: 
 

 Imate izkušnje z zasnovo, izvedbo in/ali evalvacijo delavnic, usposabljanj 

oziroma imate visoko motivacijo za razvoj teh veščin in znanja. 

 Pomembno vam je dolgoročno sodelovanje s Humanitasom, po končanem 

usposabljanju ste pripravljeni izvajati delavnice in usposabljanja. 

 Blizu so vam metodološki pristopi, potrebni za izvajanje aktivnosti v 

mladinskem delu in raznolikih neformalnih okoljih. 

 

https://beyondthetales.org/wp-content/uploads/2022/09/Globalno-uc%CC%8Cenje.pdf
https://beyondthetales.org/wp-content/uploads/2022/09/Globalno-uc%CC%8Cenje.pdf
https://www.humanitas.si/delavnice-in-usposabljanja/


 

 Nudimo: 
 

 Plačilo za izvedbo aktivnosti na šolah in drugih institucijah, po Humanitasovih 

trenerskih postavkah.  (Pred pričetkom plačanega dela, se nove trenerke in 

trenerji udeležujejo hospitacij. Število hospitacij je odvisno od predhodnega 

znanja in izkušenj.) 

 Redna srečanja bazena trenerjev in trenerk in dodatno metodološko in 

vsebinsko podporo na trenerski poti. 

 

 

 Prijave: 
 

 Število mest je omejeno, prijave zbiramo do najkasneje 23. februarja 2023 

oziroma do zapolnitve mest na povezavi. Ob pregledu vaše prijave vas v roku 

nekaj dni obvestimo o (ne)izboru. Program usposabljanja prejmete ob prijavi.  

 Prijavnina: 50€. Višina prijavnine ne sme predstavljati ovire za udeležbo! V 

primeru, da vam prijavnina zaradi kakršnihkoli osebnih okoliščin predstavlja 

oviro, nam ob prijavi prosimo sporočite. Več informacij lahko dobite na 

viktorija@humanitas.si. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclGq26S8C_D-yaeErIEx2KsNzMClFlU9TUaoF5UjgkQESygg/viewform

