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P r e d g o v o r
Namen projekt Enakost spolov in raznolikost v Poklicnem Izobraževanju in
Usposabljanju - PIU (Gender & Diversity in Vocational Education and Training VET) je ponuditi atraktivne alternative pri uvajanju ključnih elementov na
področju raznolikosti in enakosti spolov v sistem izobraževanja v naslednjih ciljnih
državah: Romuniji, Sloveniji in Turčiji. Prav tako je cilj projekta pripraviti
izhodišča na političnem nivoju z vključevanjem pomembnih organizacij in
deležnikov v Strateško Svetovalni komite kot tudi Strateško Svetovalno skupino.
Metoda, ki jo uporabljamo je Prenos Inovacij - Dobrih praks za boljšo osebno rast
in razvoj žensk in moških / deklet in fantov vključenih v poklicno izobraževanje in
usposabljanje. Še posebej se projekt osredotoča na specifične zahteve, ki se
pojavljajo v Sloveniji, Romuniji in Turčiji.
Projektni partnerji so razvili »Priročnik za uvajanje načela enakopravnosti spolov
v vsakodnevno prakso poklicnega izobraževanja in usposabljanja« predvsem z
namenom

informiranja

ljudi,

odgovornih

za

oblikovanje

in

organizacijo

izobraževalnih meril na področju usposabljanja odraslih. Posebno pomemben
poudarek daje implementaciji aktualnih vsebin/tematike s področja enakosti
spolov pri čemer nudi možnost uporabe raznovrstnih aktivnosti, kot obogatitev
obstoječih materialov in pomoč učitelju. Zbir materialov in metod se tako lahko
uporablja na širšem področju izobraževanja in s tem povezanih interakcij.
“Smernice” so partnerji razvili kot dodatno literaturo za pomoč Izobraževalnim
ustanovam, trenerjem, učiteljem, svetovalcem pri izobraževanju in usposabljanju
odraslih. Cilj Priročnika je ponuditi didaktične pristope, ki omogočajo integracijo
načela enakosti spolov v že obstoječem izobraževalnem sistemu, s poudarkom na
specifičnih situacijah vsake posamezne ciljne države: Slovenije, Turčije,
Romunije.
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U v o d
S priročnikom želimo predstaviti koncept socialno-kulturnih razlik in enakosti
spolov in njihov vpliv na trg dela ter posledično tudi na Poklicno Izobraževanje in
Usposabljanje.
Priročnik v večji meri s svojo vsebino naslavlja trenerje, mentorje, učitelje in
svetovalce s področja Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja, prav tako pa
tudi glavne izvajalce poklicnega usposabljanja na trgu. Njegov namen je služiti
kot instrument, za razvoj različnih programov s področja raznolikosti in enakosti
spolov ter njihovo implmenetacijo v same programe poklicnega usposabljanja.
Specifičen skupine, katerim je priročnik namenjen so:



Učitelji in trenerji s področja Poklicnega izobraževanja in Usposabljanja,
ki bodo s svojo napredno zavestjo in pristopom povečali primernost in
kvaliteto njihovega dela na področju enakosti spolov



Poklicni in karierni svetovalci, ki bodo priročnik lahko uporabljali pri
svojem vsakodnevnem delu



Izvajalci usposabljanj lahko ob uporabi priročnika izboljšajo kvaliteto
svojih ukrepov in meril



Ključni akterji na področju vseživljenjskega učenja v Sloveniji, Romuniji
in Turčiji, ki imajo dostop do temeljnih dokumentov in njihovo
integracijo na pomembne portale in baze podatkov, da bodo lahko na
voljo njihovim uporabnikom



Osebe, ki so odgovorne za oblikovanje usmerjenega usposabljanja
glede na potrebe trga dela

Kljub temu, da priročnik v večji meri naslavlja trenerje na področju Poklicnega
Izobraževanja in Usposabljanja, so njegovi končni uporabniki osebe, ki so
vključene v proces Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja. Glavni cilj
priročnika je predvsem seznaniti in usposobiti trenerje, učitelje, mentorje in
poklicne svetovalce v zvezi s problematiko enakosti spolov in raznolikosti.
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Pri pripravi, sestavi in organizaciji programov se lahko priročnika poslužujemo v
celoti ali samo deloma, odvisno, kaj želimo udeležencem posredovati in
predstaviti. Navajamo nekaj predlogov:



2-3 dnevni progami usposabljanja osredotočeni na vsebino enakosti
spolov in raznolikosti



Programi za trenerje, učitelje, mentorje, poklicne svetovalce



Predavanja v okviru obstoječih programov z namenom predstavitve
osnovnih kompetenc na področju enakosti spolov in raznolikosti

Usposabljanja in druge aktivnosti se lahko organizirajo kot:



individualno usposabljanje



skupinsko usposabljanje



usposabljanje v malih/velikih skupinah

Glavne karakteristike priročnika glede na koncept in vsebino slonijo na:



osnovnih principih izobraževanja odraslih



različni pristopih glede na izobraževanje in svetovanje



aktivnosti, ki temeljijo na različnih izobraževalnih strategijah in jih je
možno uporabiti v različnih skupinah, ranljivih skupinah,…



proces usposabljanja, učenja se fokusira na posameznika, saj ima s
tem več možnosti za refleksijo in izgradnjo lastnih načinov učenja



kljub temu, da je prvotni namen priročnika razvoj kompetenc s
področja enakosti spola in raznolikosti, lahko z njegovo pomočjo
vplivamo tudi na:
•

podrobnejši pregled značilnosti posameznih poklicev in
seznanitev z njimi

•

razvoj osnovnih in splošnih kompetenc med katerimi bi
izpostavili socialno-kulturne kompetence, ki so
pomembne za kritično mišljenje na področju enakosti
spolov in raznolikosti
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udeleženci so sami odgovorni za svoje izobraževanje, usposabljanje z
vključujočimi elementi planiranja, implementacijo in evalvacijo svojih
dosežkov v izobraževanju



izobraževanje in usposabljanje temelji na življenjskih izkušnjah, vsak
posameznik lahko k izobraževanju/usposabljanju prispeva po svojih
močeh in s svojim razumevanjem sveta



aktivnosti v priročniku niso samo teoretično zastavljene, ampak imajo
takojšen učinek tudi v profesionalnem življenju posameznika

1. del
V prvem delu želimo predstaviti kaj se skriva za konceptom Enakost spolov in
Raznolikost. Sama definicija raznolikosti in enakosti spolov, kako je na to
področje vplivala globalizacija in kako je urejena pravna regulativa v Sloveniji.

2. del
V tem delu smo želeli poudariti kako pomembno je uveljavljanje načela »Enakosti
spolov na področju Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja, kako lahko
posamezne vsebine vplivajo na mišljenje posameznika, na predstave, predsodke
in stereotipe, ki jih vlečemo skozi generacije. Poleg tega pa se tukaj
osredotočamo tudi na samo metodologijo izvajanja izobraževanja/usposabljanje,
na

kaj

morajo

biti

mentorji,

trenerji,

učitelji

pozorni

tekom

izvajanja

izobraževanja, usmerjenost na posameznika in njegove želje, kot tudi uvajanje
netradicionalnih načinov izobraževanja.
3. del
Vsebina tega poglavja se v vsem svojem obsegu usmerja na raznovrstne
delavnice, ki se delijo glede na tematiko vsebine, ki jo obravnavajo. Nanašajo se
na refleksijo posameznikovega mišljenja in vedenja glede na »enakost spolov« in
raznolikost. Med delavnicami lahko najdemo tudi te, ki dajejo vzpodbude
določenemu oziroma želenim načinom vedenja, pri čemer je pomemben faktor
tudi govorica telesa. V tem delu lahko najdemo tudi tako dobrodošle igre vlog,
kjer posameznik v simulirani sredini prepozna svoje načine vedenja in mišljenja.
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4. del
V prejšnjih poglavjih smo se predvsem osredotočali na trenerje/mentorje/učitelje,
le to poglavje pa je namenjeno poklicnim svetovalcem. Na kaj morajo biti pozorni
še pred pričetkom svetovalnega procesa. Pomemben je posameznik, njegove
želje ter možnosti za uresničitev želja. Svetovalec mora biti vedno usmerjen k
doseganju želja posameznika.

5. del
Tukaj, v tem poglavju želimo poudariti, da je nenehno strokovno
izobraževanje

pomemben

faktor

za

uspešno

delo

vseh

od

trenerjev/mentorjev/učiteljev, kot tudi poklicnih svetovalcev. Nenehno
morajo stremeti k svojem u napredku in strokovni rasti, predvsem na tako
občutljivem področju »enakosti spolov in raznolikosti«, kjer kaj hitro lahko
prevlada subjektivno mišljenje.
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1

R a z n o l i k o s t !

z a

K a j

s e

s k r i v a

t e m ?

1 . 1

D e f i n i c i j a

Izraz »raznolikost« opisuje koncept družbe, ki vključuje različne skupine z
določenimi karakteristikami. Karakteristike so na primer: spol, starost, socialno
okolje, verska in etnična pripadnost, itd. Na žalost te različne skupine nimajo
enakih priložnosti v družbenem in poklicnem življenju. Nekateri izmed njih so
diskriminirani zaradi njihove določenosti specifični skupini.
Koncept raznolikosti se je razvil na osnovi dveh načel: »enakopravnosti spolov«
in »interkulturno usposabljanje«. Koncept izvira iz gibanja za človekove pravice iz
ZDA.

Evropsko združenje in raznolikost

Pogodba iz Amsterdama iz leta 1997 vsebuje nediskriminatorni zakon, ki naj bi
zagotavljal enake priložnosti za vse v poklicnem življenju in prepovedoval
diskriminacijo temelječo na etničnem ali verskem okolju, nezmožnosti, spolni
usmerjenosti, starosti in spolu.
Tri leta kasneje, v letu 2000, je bila na združenju evropskega koncila v Nici
sprejeta Deklaracija Prihodnosti skupnosti in poglavje temeljnih pravic Evropske
skupnosti. V istem letu je skupnost sprejela dve direktivi:

»Direktiva rasne

enakopravnosti« in »Direktiva zaposlitvene enakopravnosti«, kateri imata sledeče
cilje:
Direktiva enakopravnosti na podlagi rase 2000



Zagovarja načelo enakopravnega obravnanja ljudi ne glede na njihovo
rasno ali etično pripadnosti.
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Omogoča zaščito pred diskriminacijo v zaposlovanju in usposabljanju,
izobraževanju, socialni varnosti, zdravljenju, in dostopu do ugodnosti in
pomoči.



Vsebuje definicije posredne in neposredne diskriminacije, trpinčenja in
šikaniranja.



Žrtvam diskriminacije omogoča pravico do pritožbe, ki vključuje pravni
ali administrativni postopek, z ustreznimi kaznimi za tiste, ki
diskriminirajo.



Deli breme med tistimi, ki vložijo pritožbo in toženimi, v civilnih in
administrativnih primerih.



Omogoča ustanovitev organizacije v vsaki državi članici z namenom
ozaveščanja enakopravnega postopka in zagotavljanja neodvisne
asistence za žrtve rasne diskriminacije.

Direktiva enakopravnih zaposlitvenih možnosti 2000



Zagovarja

načelo

enakopravnega

postopka

o

zaposlovanju

in

usposabljanju ne glede na religiozno prepričanje, spolno usmerjenost
in starost, v zaposlovanju in usposabljanju.



Vključuje identične ukrepe Direktive rasne enakopravnosti na osnovi
definicij diskriminacije, pravic legalnih nadomestil in delitev dokazane
pravice.



Od delodajalca zahteva da omogoči ustrezne prostore za ugoditev
potreb oseb z omejitvami, ki so kvalificirane za upravljanje določenih
del



Dovoljuje za določene izjeme načelo enakopravnosti postopka



V skladu z načelom enakopravnosti postopka, direktiva dovoljuje
določene izjeme, na primer: zaščito običajev verskih organizacij ali
dovoljuje posebne sheme za promocijo integracije starejših ali mlajših
delavcev na trgu dela.

Leta 2001 se je pričel Program Pobuda skupnosti za boj proti diskriminaciji. Ta
pobuda se je končala leta 2006 in je imela naslednje cilje:
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Razvoj evropske mreže, ki lahko predvideva in se bori proti
diskriminaciji.



Promocija pobude, ki sledi cilju boja proti diskriminaciji.



Evalvacija učinkov zakona, zakonodaj in praks.

Pobuda je vsebovala:



Analize faktorjev povezanih z diskriminacijo.



Razvoj kapacitet; mednarodne kooperacije in razvoj evropskih mrež
NOGs.



Povečevanje zavesti in promocijo vrednost.

Sledila je programu Evropske komisije PROGRESS (Program za zaposlovanje in
socialno vzajemnost) v programskem časovnem obdobju 2007-2013.
Četrta sekcija te pobude je posvečena »nediskriminaciji«

in »raznolikosti« in

merili za implementacijo nediskriminacijskega načela ter promocijo raznolikih
usmeritev v vseh politikah evropske unije, ob upoštevanju naslednjih načel:



Dvigovanje zavesti.



Analize,

študije

in

statistike

z

namenom

pridobitve

boljšega

razumevanja položaja prikrajšanih skupin znotraj Evropske unije.



Nadzor, seminarji in ustanovitev mreže v podporo nediskriminacijske
zakonodaje Evropske unije.



Razvoj kapacitet znotraj Evropske mreže za ustanovitev strategij in
politik za odpravo diskriminacije.

Leto 2007 je bilo potekalo gibanje »Evropsko leto enakih priložnosti za vse«, ki
naj bi bilo namenjeno informiranju državljanom Evropske unije o njihovih
pravicah za enakopravno obravnavo in življenje brez diskriminacije temelječe na:
spolu, etnični in verski pripadnosti, nezmožnosti, starosti in spolni usmerjenosti.
Enakopravne priložnosti so bile promovirane in so sprožile diskusijo o koristi
raznolikosti za družbo in posameznike.
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P o z i t i v n o

d e j a n j e

Prepoved diskriminacije znotraj Evropske unije je pravi korak za zagotovitev
enakopravnih priložnosti za vse državljane.

Za popolno izognitev nepravični

obravnavi prikrajšanih skupin so potrebni nadaljnji koraki. Prilagoditi bi morali
strategije, ki bi bile v pomoč tem skupinam pri iskanju zaposlitve. Posebni režimi
in učne ure bi jih morale pripraviti za izzive s katerimi se bodo soočili v poklicnem
življenju.
Raznolikost ima lahko primarne in sekundarne dimenzije. Primarne dimenzije
obsegajo spol, etnično pripadnost, nezmožnost, spolno usmeritev, vero ali
starost. Medtem, ko sekundarne dimenzije vključujejo družinski status, izobrazbo,
zaposlitveno biografijo, provincialen ali mesten izvor, področje dela ali funkcijo v
podjetju.

Globalizacija in raznolikost

Uvoz in izvoz znotraj Evropske unije konstantno narašča, enako pa je na
mednarodni stopnji. Vse bolj je prisotno poslovno sodelovanje v proizvodnji
blaga. Na podlagi tega trgovina in ekonomija postopoma postajata bolj
mednarodni in »evropski«, kar vpliva na potrebe trga dela.
V primeru, da država ne proizvaja blaga le za domače potrebe, ampak za širok
obseg različnih držav in kultur, mora delavna sila, ki je vključena v proizvodnjo
upoštevati potrebe in pričakovanja ostalih držav.
Če delovna sila predstavlja homogeno skupino s podobnimi vizijami, se mora
znati postaviti v kožo določene ciljne skupine, kljub temu, da se interesi ostalih
skupin pojavljajo v okolju. Če tim predstavlja raznolikost zahtev na trgu, jih je
lažje upoštevati in ugoditi ljudem.
Vprašanje raznolikosti je tako kot pri podjetjih relevantno na izobraževalnem
področju. Bistven cilj šol je pripraviti učence na soočenje z izzivi v prihodnosti,
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kot so bili predhodno opisani. Sekundarno, z vidika proizvajalca storitev, postaja
globalizacija ključni element za njihov obstoj.
V splošnem so glavne prednosti raznolikosti v svetu globalizacije naslednje:



Vedenje (znanje) o različnih kulturah in državah.



Raznolikost jezikov.



Različne perspektive.



Sposobnost upoštevanja različnih potreb ciljnih skupin.

Študije potrjujejo, da vodi raznolikost vodstva v podjetjih do naslednjih pozitivnih
sprememb:



Bolj učinkovito sodelovanje in napredek.



Povečana dovzetnost za potrebe različnih ciljnih skupin.



Zmanjšanje notranjih konfliktov in povečanje zadovoljstva med
osebjem.

Podobno kot se te študije osredotočijo na ta sektor podjetništva, ima lahko
izobraževalni sektor koristi od raznolikosti uprave. Naslednje poglavje se bo tako
osredotočilo na to kako lahko raznolikost uprave spremeni perspektive.
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2

Sp o l !

K a j

s e

s k r i v a

z a

t e m ?
2 . 1

D e f i n i c i j a

Izraz »spol« opisuje družbeno konstrukcijo moškega in ženske in naravno
nepravičnost povezano z njima. To je eden od primarnih dimenzij izraza
»raznolikost«, ki smo ga predhodno opisali.
Angleška beseda »spol«, ni izenačena s konceptom biološke moškosti in
ženskosti, ampak pomeni družbeno stvaritev stereotipne ideje moškega in
ženske. Spol in »spolu« ustrezne »karakteristike« niso prirojene ampak
ustvarjene tekom socializacije in so spreminjajoče. Od sedemdesetih let
dvajsetega stoletja dalje feministično gibanje kritizira biološko determiniranost
spolne vloge in kaže na družbeni konstruktivizem, kateri ustvarja hierarhijo med
spoloma, kjer so ženske podrejene moškim. Biološki determinizem se uporablja
za ohranitev neenakopravne porazdelitve moči, ali bolje rečeno, za ohranitev
patrirarhije.

Biološki determinizem vključuje argumente, ki definirajo družbeno inferiornost z
poudarjenimi izrazi na biološki osnovi; v odnosu do raznolikosti spolov, ki bi znale
biti hormonsko razvijajoče, evolucionalno ali kakorkoli drugače… Biološki
determinizem prav tako ščiti in ohranja odnose moči, v smislu, da niso moški in
ženske različni glede na biološki izvor, ampak, da je en nadrejen drugemu.

2 . 2

St r u k t u r i r a n j e

m o č i

» s p o l a «
Zato lahko na »spol« gledamo kot na sredstvo, ki nam omogoča zagotovilo, da
lahko organizacija brez družbe teče gladko. To organizacijsko načelo se je
reproduciralo med generacijami, da bi ohranili dobre urejene pogoje. Če družbeni
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obstoj deluje, je delitev dela poglavitna. Med člani družbe morajo biti določene
različne odgovornosti. V patriarhalnem sistemu kot je značilen za večino zahodnih
družb, porazdelitev nalog ni odvisna od sposobnosti, motivacije in kompetenc,
ampak od spola. Stoletja je bila vloga ženske, da vzgaja otroke in skrbi za dom,
med tem ko je moški imel svojo vlogo v javnem življenju.
Te različne življenjske izkušnje moškega in ženske vplivajo na različne
osebnostne značilnosti, čustva, motivacije in ambicije, vendar niso določene
glede na spol. Strukturiranje moči spola določuje različne talente, identitete,
karakterne značilnosti, interese in načine interakcije glede na spol in kot vpliv na
individualno, intelektualno in družbeno izkušnjo ljudi. Še posebej ženske so ostale
zatirane.
V družbah, ki dajejo poudarek spolu, so bolj cenjene naloge, ki jih opravijo
moški.
Ekonomski viri kot so izobrazba in zaposlitvene možnosti, so pod okriljem
moškega monopola. Predhodno je bila moška pravica, da obiskuje šolo. Danes
imajo ženske formalno pravico, da so vključene v izobraževanje ampak v
realnosti je izobraževanje obdržalo ostanke patriarhalne družbe in zato so ženske
še vedno diskriminirane.
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3

Sp o l n a

3 . 1

u s m e r i t e v

Z g o d o v i n s k o

o z a d j e

Izraz spolna enakopravnost se je pojavil v pogodbi 1957, ki je bila osnova
Evropske unije. Izraz spolna usmeritev je bil oblikovan leta 1995 na svetovni
konferenci žensk v Pekingu, EU pa jo je sprejela leta 1996. Spolna usmeritev
opisuje načela neposredne pozornosti spolne perspektive, katera je vedno bila v
ozadju in ni bila nikoli obravnavana. Spolna usmeritev vsebuje novo zavest, ki naj
bi spremljala človekova dejanja in odločitve v vsakdanjem življenju.
To je bilo karakterizirano preko idej radikalnih sprememb v politiki in drži.
Pomembnost je v vedenju, da delovno življenje žensk ne sme biti prilagojeno
moškim, kakorkoli, spremembe, politika in drža morajo voditi različne percepcije
delovnega življenja, kjer raznolikost in spol nista le sprejemljivi, ampak visoko
cenjeni.
Spolna usmeritev ne pomeni enakopravne obravnave in enakopravnih priložnosti,
temveč ustanovitev enakopravnih možnosti s pogledom na spolu temelječih
situacijah, procesih in možnostih.
Potrebe obojih, moških in žensk, morajo biti upoštevane v vseh aktivnostih in v
podjetnosti, kot na primer v konceptualnem dizajnu storitvenih ponudb, v
načrtovanju projektov, v odločitvi glede uporabe virov, in tudi v kadrovski politiki,
konceptih komunikacije in v finančnem planiranju.
Dolgotrajne spremembe morajo biti promovirane v starševskih vlogah, družinskih
strukturah, institucionalnih praksah, organizaciji dela in časa, osebnostnem
razvoju in neodvisnosti.

V letu 1998, je Evropski koncil definiral spolno raznolikost kot reorganizacijo,
izboljšanje, razvoj in evalvacijo procesov političnega oblikovanja s ciljem, da bi
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vključene osebe pridružili perspektivi enakopravnosti med moškimi in ženskami
na vseh področjih, na vseh stopnjah in v vseh fazah procesa.

3 . 2

E v r o p s k a

U n i j a

Začetek politike spolnega usmerjanja znotraj Evropske Unije zasledimo v tretjem
akcijskem planu med letom 1991 in 1995 za enake možnosti, ki predlagajo
specifična dejanja in strategije za promocijo podpore žensk in enakopravnih
priložnosti.
Četrti akcijski plan med letom 1996 in 2000 se osredotoča na načela spolnega
usmerjanja in vključuje naslednje točke:



promocija enakopravnih možnosti v javnosti in v državnih politikah in
dejanjih,



zveza z vsemi družbenimi in ekonomskimi ustanovitelji enakopravnih
priložnosti,



ustanovitev enakopravnih priložnosti na trgu dela glede na socialne in
ekonomske spremembe,



uskladitev družine z delom,



povečanje števila žensk v procesu sprejemanja odločitev in



izboljšanje uveljavitve obstoječih načel.

V letu 1999 vodenje politike zaposlovanja znotraj Evropske unije obvezuje člane,
da vključujejo načela spolnega usmerjanja v:



izboljšanje zaposlitvenih možnosti,



razvoj podjetnega duha,



promocijo prilagodljivosti poslovanja in zaposlenih in



povečanje enakopravnih možnosti za moške in ženske.

Pogodba iz Amsterdama, ki je bila osnovana leta 1999, določa spolno usmerjanje
kot obvezno načelo držav članic.
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2001-2005: skupna zgradba strategije enakopravnosti spolov
V letu 2006 je evropska komisija sprejela načrt za enakopravnost med ženskami
in moškimi v letih 2006-2010. Ta zemljevid je kombinacija nizov novih akcij in
povečanja uspešnosti obstoječe politike.



Enakopravna ekonomska neodvisnost za ženske in moške;



Uskladitev privatnega in profesionalnega življenja;



Enakopravna predstavitev v sprejemanju odločitev;



Izkoreninjenje vseh oblik na spolu temelječega nasilja;



Odstranitev spolnih stereotipov;



Promocija enakopravnosti spolov v zunanjih in razvojnih politikah;



Namen je, da programski napredek med leti 2007-2013 omogoča
implementacijo načela spolne enakosti.

V letu 2006 je bil ustanovljen Evropski inštitut za spolno enakopravnost
»European institute for gender equality«. Njegova naloga je povečevanje zavesti,
upoštevanje vprašanja spola v državah članicah in njihovih državljanov za razvoj
metodološkega orodja, ki promovira spolno usmerjanje.
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4

R e a l n o s t

4 . 1

S e g r e g a c i j a

d e l a

Moški in ženske imajo različne zaposlitve. Moški prevladujejo v gradbenem
področju, kjer zasedajo 87% delovne sile, poleg tega tudi prevzemajo večji delež
na področjih energetike, oskrbe z vodo in plinom, kjer je moških 80%. Na
področju transporta in komunikacije je le 28% žensk, v proizvodnji prevladujejo
moški (69%), enako pa je v kmetijstvu (63%).
Ženske predstavljajo večino v domačih storitvah in zasebnih gospodinjstvih
(82%), izobraževanju (72%), v socialnih in osebnih storitvah (59%).
Potrebno je razločevati med tipi segregacije:

Horizontalna segregacija pomeni trend, da oba spola delata v različnih
sektorjih ekonomije. Moški so pogosteje inštalaterji kot manikerji.
Vertikalna segregacija je označena na podlagi situacij, da moški in ženske
delajo v skupnem sektorju, ampak moški opravljajo delo, ki zahteva več
spretnosti in odgovornosti in imajo višje položaje ter plače. Opazno je več
ravnateljev kot ravnateljic v šolah, medtem ko je veliko več učiteljic kot učiteljev.
V bolnišnicah te pregleda več specialistov, medtem ko te neguje več medicinskih
sester.

4 . 1 . 1

Sp o l n a

d e l i t e v

h i š n i h

o p r a v i l
Čeprav se je odstotek zaposlenih žensk povečal, so domača opravila še vedno v
domeni žensk. Ženske opravljajo večino nege otrok in starejših in prav tako
večino domačih opravil. 38% zaposlenih žensk vsakodnevno skrbi za svoje
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otroke, 76% jih kuha in opravlja hišno opravilo in 9% žensk zagotavlja nego
ostarelim ljudem. Ta neenakopravno porazdelitev odgovornosti doma, je eden
izmed razlogov zakaj so ženske še vedno prikrajšane na profesionalnem
področju.

4 . 1 . 2 R a z l o g i
z a p o s l i t v e n o

z a
s e g r e g a c i j o

Obstaja več razlogov za ločitev moških in žensk v zasebnem in poklicnem
življenju. »Socialni, kulturni, zgodovinski in ekonomski faktorji« vplivajo na
stopnjo in na način segregacije.



Socialni standardi in stereotipne ideje o vlogi moških in žensk otežujejo
ženskam, da bi bile zaposlene v bolj kvalificiranih poklicih.



Šola in poklicno usposabljanje, kot prostor socializacije, igrata
pomembno vlogo pri določanju kariere moških in žensk.



Če te institucije ne bodo uporabljale spolno pravične didaktike bodo
potenciali žensk ostali neopaženi in se bodo zgubili v patriarhalni
družbi.



Režimi obdavčevanja in socialne varnosti, javni blagor in institucije
prav tako lahko ovirajo napredovanje žensk.



Trg dela mora biti raznoliko struktoriran, da lahko omogoča
enakopravne priložnosti.



Ženske so diskriminirane v poklicnem življenju. Ženske zaslužijo manj
kot moški, čeprav opravljajo isto delo kot moški.
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4 . 1 . 3 P o s l e d i c e

z a p o s l i t v e n e

s e g r e g a c i j e
Veliko je posledic poklicne segregacije, najbolj izrazite so nslednje:



Tiste domene, v katerih prevladujejo ženske, so označene za manj
atraktivne zaradi manj zahtevnih kvalifikacij, manjšega dohodka in
manjše možnosti napredovanja.



Če imajo ženske »netipične« poklice kot so inženir ali IT manager, so
pogostokrat neresno obravnavane in postanejo žrtve diskriminacije.
Včasih diskriminacijska obravnava postane neznosna in se ženske
odločijo, da zapustijo službo.

4 . 2
n a

P r i m a n j k l j a j

p l a č e

g l e d e

s p o l

V pogodbi Evropske unije sprejete v Rimu je bilo določeno načelo: enako plačilo
za enako opravljeno delo. Vendar enakovrednost plač v 27 državah Evropske
unije v preteklih letih ni bila upoštevana. Enakopravnost je višja v zasebnem kot
v državnem sektorju.
Glede na raziskave Evropske komisije ženske še vedno zaslužijo 15% nižje plačilo
za isto delo. Med tem, ko imajo moški, ki delajo polni delovni čas srednje ali
visoko plačilo, ženske ne zahtevajo visokih dohodkov za polni delovni čas v isti
kategoriji.
V letu 2006 je Evropska komisija sprejela načrt za leto 2006 – 2010 za
enakopravnost med ženskami in moškimi. Ena izmed akcij je poiskati razloge za
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razlike v plačah moških in žensk in pripraviti učinkovite strategije za odpravo
tega.
Naloga izobraževalca je informirati udeležence o spolnem plačilnem primanjkljaju
in pripadajoči nepravičnosti. Še posebej ženske bi morale poznati zakonodajo in
politiko Evropske unije, ki promovira enako plačilo za enako opravljeno delo. Če
bi ženske imele določeno znanje o svojih pravicah, bi se upale protestirati proti
neenakopravni obravnavi.
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Del 2
Spolna
raznolikost v
Poklicnem
izobraževanju in
usposabljanju
35
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1

P o m e m b n o s t

v p r a š a n j a

i z o b r a ž e v a l c e

p o k l i c n e g a

i z o b r a ž e v a n j a

i n

z a

u s p o s a b l j a a n j a
Management razlikovanja je lahko definiran kot potreba za poznavanje in
spoštovanje razlik med udeleženci in upoštevanje teh razlik pri organizaciji
usposabljanja.
Na prvem mestu je naloga izobraževalca, da usposobi prikrajšane skupine, da se
bodo te zavedale svoje diskriminacije v zasebnem in poklicnem življenju.
Nekatere skupine se niti ne zavedajo nepravičnosti s katero se soočajo ali pa se
je zavedajo, ampak nimajo dovolj poguma za boj proti temu, ker imajo premalo
znanja glede njihovih pravic ali imajo premalo samospoštovanja. Zaradi tega
mora izobraževalec informirati glede neenakopravnega dostopa za nadaljnje
izobraževanje in nekaterih smereh posla, glede na nepravično plačilo.

Metodologija

Za raznolikostno občutljivo poklicno usposabljanje, je pomembno, da so
uporabljene

metode,

ki

promovirajo

sodelovanje

izobraževalcev,

ki

so

osredotočeni na novince. Poklicno izobraževanje mora sodelujoče pripraviti na
izzive v podjetjih, ki so posledica razlikovanj. Hkrati morajo pridobiti specifične
kompetence, ki so potrebne v tistem okolju.
Pomembno je da izobraževalec prepozna individualne potenciale udeležencev in
pospešuje njihov razvoj. Na primer, če ima udeleženec zelo šibke jezikovne
kompetence, ki so potrebne pri njegovem delu, ga mora izobraževalec informirati
glede možnosti jezikovnih tečajev in se mora potruditi pri promociji vsakdanje
uporabe jezika v poklicnem izobraževanju s pomočjo metodologije, ki se
osredotoča na začetnike ter s pozitivnim spodbujanjem. Prav tako je naloga
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izobraževalca, da motivira udeležence pri učenju jezika, s poudarjanjem socialnih
in poklicnih prednosti, ki bi jih imel v podjetju.
Idealna rešitev, ki promovira enakopravno obravnavo in zavest vseh udeležencev
je pokazati interes za različne jezike, ki jih uporabljajo. Udeleženci, ki imajo
različne korenine in imajo različne materine jezike, bi lahko prevzeli vlogo učitelja
tujih jezikov in ostale udeležence poučili o svojem jeziku, s čimer bi povečali
njihovo samozavest. Kakorkoli, to zahteva veliko mero časa in je priporočljivo, če
se jezik lahko uporablja tudi pri delu. Prav tako ni nujno, da so udeleženci
prepričani o učinku tovrstnega učenja jezika, zato moramo to idejo obravnavati
predhodno.
Poglavitni cilj poklicnega usposabljanja mora biti podpora udeležencem, ki nimajo
zadostnih komunikacijskih veščin v jeziku, ki ga potrebujejo pri delu v podjetju.
Za promocijo razlikovanja v poklicnem usposabljanju je pomembno, da je
razlikovanje, ki označuje posel, prav tako predstavljeno na samem usposabljanju.
Skupina naj bi vključevala starostno različne skupine, relativno porazdeljen delež
moških in ženskih udeležencev in udeleženk, ljudi z različnim verskim in etičnim
izvorom, moške in žensk z različnimi spolnimi usmerjenostmi in prikrajšane
udeležence.
Če je usposabljanje interne narave in če vrsta usposabljanja dovoljuje, lahko
skupino oblikujemo tako, da so v njej zaposleni iz različnih oddelkov. To bi lahko
bilo mogoče na primer v jezikovnem tečaju, katerega ponuja podjetje.
Če je možno imeti popolnoma heterogeno skupino mora izobraževalec povečati
prednosti, ki jih ima skupek različnih socialnih skupin. Izobraževalec mora
udeležencem od začetka jasno predstaviti to, da se lahko udeleženci učijo drug
od drugega, ker ima tudi vsak svojo osebno moč in šibkost in svoj individualni
način reševanja problemov in nalog.
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Evalvacija

Dodaten pomemben faktor za raznolikostno občutljivo poklicno usposabljanje v
organizaciji predstavlja končana evalvacija. S tem namenom mora izobraževalna
institucija ohranjati kontakt z nekdanjim udeležencem, da bi pridobili povratne
informacije. Če ima udeleženec raznolike izkušnje je lahko po usposabljanju
povabljen k izpolnitvi evalvacijskega obrazca, ali pa ga izobraževalna institucija
povabi na razgovor.
Vprašamo ga lahko:



Ali opažate spremembe v vašem delovnem prostoru po usposabljanju?



Ali ste zmožni opaziti to kot prednosti, ki bi vam lahko pomagale v
vašem razvoju?



Ali ste izboljšali svoje socialne kompetence?



Ali ste izboljšali svoje jezikovne kompetence?



Ali menite, da imate po usposabljanju večjo samozavest?



Ali prepoznate stereotipne poglede in predsodke med kolegi in osebjem
v podjetju kjer ste zaposleni? Če da, ali ste poskusili z njimi govoriti?



Etc.
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2

P o m e n

s p o l n i h

v s e b i n

z a

i z o b r a ž e v a l c e

p o k l i c n e g a

i z o b r a ž e v a n j a

i n

u s p o s a b l j a n j a
Učitelji ali svetovalci v poklicnem izobraževanju ne morejo ignorirati vprašanja
spola, kot načela spolne enakopravnosti. To postaja pomembna podpora v
družbi, še posebej v družbi znotraj Evropske Unije. Vsak izobraževalec se mora
zavedati socialne konstrukcije spola in se posledično trudi izogibati steretipom in
se bori proti njim, zavedajoč se tipičnih označb ali kategorizacije ženskega in
moškega. Če so te razsodbe zagotovljene, ženskam in moškim ni dana možnost
za razvoj individualnih interesov, neodvisnosti spola, ampak so prisiljeni delovati
v segregiranih sektorjih.
Na podlagi tega je za promocijo enakopravnih možnosti za moške in ženske v
izobraževanju in na trgu dela, poglavitno, da poklicno usmerjanje omogoča enak
izbor priložnosti za oba spola. Star pogled moške (znanstvenik s področja
naravoslovja) in ženske (frizerka, učiteljica,…) domene morajo biti eliminirane in
nadomeščene z bolj odprtimi percepcijami poklicev. Izobraževalec in svetovalec
morata upoštevati, da reference tradicionalnih spolnih vlog v poklicnem
usposabljanju ali svetovanju omejujejo posameznike v njihovem osebnem
razvoju in onemogočajo spremembe in še posebej napredovanje žensk.
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3

P o m e n

–

3

k o r a k i

v z p o s t a v i t v i

o k o l j a

o b č u t l j i v e g a

n a

e n a k o p r a v n o s t

k

r a z l i k e
m e d

i n

s p o l o m a

Pomembno je, da se vsak trener ali svetovalec udeleži sledečega procesa
senzitivizacije,

namenjenega razvijanju občutljivosti na probleme povezane z

različnostjo in enakopravnostjo med spoloma:
1. Korak: Refleksija/ vpogled
2. Korak: Razvijanje veščin in senzibilnosti
3. Korak: Didaktika usmerjena na probleme različnosti in enakopravnost
spolov

Podrobnejši opis posameznih korakov:

3 . 1


K o r a k

1 :

R e f l e k s i j a

Upoštevajoč, da je kategorija spola socialni artefakt, mora trener sprva
razmisliti o tradicionalnem pojmovanju spolnih vlog in njegovi splošni
vrednosti. Le skozi kritičen pogled na družbo in njene norme trener
lahko razvije novo zavedanje, kjer tipično ženska in moška področja ne
obstajajo več. Trener mora tudi razmisliti o razlikah v pojmovanju spolne
vloge v različnih etničnih, družbenih, starostnih in drugih skupinah.



Trenerji morajo razmisliti tudi o svojih metodah in načinu poučevanja.



Delitev pozornosti: trener se mora zavedati in spoznati koliko pozornosti
so deležni posamezni člani skupine. Ali velja, da več pozornosti pridobijo
moški ali pripadniki kakšne verske skupine? Katera obnašanja pritegnejo
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pozornost mentorja ali drugih udeležencev? Katera obnašanja ne
izzovejo reakcije drugih?



Socialne interakcije: kdo koga podpira v času usposabljanja in na kakšen
način se to odraža?



Osebna predstavitev: Kdo in na kakšen način se predstavlja. Kako ta
predstavitev prispeva k pozitivni ali negativni podobi te osebe?



Kdo misli o sebi, da ima dobro razvite sposobnosti in kako to pokaže?
Kako posameznikovo zaupanje v lastne sposobnosti vpliva na naše
mnenje o njegovih veščinah?

3 . 2

K o r a k

v e š č i n

i n

2 :

R a z v i j a n j e

s e n z i b i l n o s t i /

z a z n a v a n j a


Trener mora prisvojiti določeno znanje s področja znanstvenih dognanj
in raziskav povezanih s spolnimi razlikami. Prav tako se mora zavedati
možnih kulturnih razlik v odzivih oseb, ki pripadajo različnim etničnim in
starostnim skupinam ali se razlikujejo na kakšnem koli drugem nivoju.



Trener mora imeti vpogled in delovati na svoji lastni percepciji spolnih in
drugih značilnosti. Ta korak narekuje tudi kritičen pogled na lastni
proces socializacije. Trener mora spoznati kako globoko sega njegova
lastna pripadnost moški ali ženski sferi in, do katere stopnje so njegove
življenjske odločitve odvisne od individualnih potreb ali od družbenih
pričakovanj in stereotipov glede moške in ženske vloge. Mora razmisliti o
lastnem pojmovanju razlik med starostnimi, etničnimi in drugimi
skupinami.
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Vseživljenjsko učenje

Trenerji v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in svetovalci morajo skrbeti
za obnavljanje in obogatitev svojega znanja s področja razlik in podobnosti med
spoloma z najnovejšimi raziskavami in dognanji. V razvoju njihove poklicne
kariere mora vedno zavzeti pomembno mesto skrb za posodabljanje svojega
znanja in pridobivanje informacij raziskovalno-znanstvene narave. Pri organizaciji
in vsebinski zasnovi usposabljanj je potrebno upoštevati nova spoznanja o
socialnih, bioloških in psiholoških dejavnikih v razvoju moških in žensk.
Trenerji in svetovalci morajo biti seznanjeni tudi z najnovejšimi možnimi potmi
razvoja poklicne kariere za moške in ženske. To bo jim omogočilo izoblikovanje
poklicnega usposabljanja, ki zajema še vedno obstoječe teme in probleme razlik
in enakopravnosti spolov, hkrati pa upošteva nove zahteve trga dela.
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3 . 3

K o r a k

u s m e r j e n a
r a z l i č n o s t i

3 :
k

D i d a k t i k a

z a z n a v a n j u
i n

p o d o b n o s t i

Refleksija
Za spoznavanja lastnih nezavednih stališč glede razlik in podobnosti med
spoloma je potrebno, da se trener ali svetovalec vrne k spominom iz otroštva in
si postavi spodnja vprašanja. Ista vprašanja lahko postanejo del skupinskega
treninga in so lahko predmet diskusije.



Kdaj sem se prvič zavedel, da sem fantek/punčka? Ali sem poskušal
postati tipičen fantek/punčka in se na poseben način obnašati, oblačiti
ali uporabljati specifičen jezik? Ali sem že v otroštvu občutil problem
razlik, kot pripadnik specifične socialne/etnične/verske skupine? Ali sem
se poskušal obnašati kot tipičen predstavnik te skupine?



Kako je bil moški in ženski aspekt prisoten v moji družini? Ali lahko svojo
družino opredelim kot matriarhalno ali patriarhalno? Kdo je povečini
odločal: oči ali mati? Ali sem kadarkoli imel občutek, da so bili posamezni
člani moje družine podrejeni drugim? Ali je moj oče zavestno uporabljal
fizično prevlado, da dokaže svojo moč?



Kako je bil »spol« pomemben za moje učitelje? Ali so bile šolske ocene
včasih odvisne od spola?

Ali so učitelji odprto izražali različna

pričakovanja glede na spol učencev? V kolikor je odgovor »da«, ali sem
se poskušal prilagoditi tem zahtevam, bodisi sem razvijal svoje interese
ne glede na učiteljeve stereotipe glede posebne talentiranosti fantov in
punc.



Kdo je bil moj vzornik? Na kakšen način je on/ona predstavljal/a kdo
sem in kaj hočem?
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Ali sem se kadarkoli soočil s pričakovanji povezanimi z mojo
moškostjo/ženskostjo, ki jih nisem zmogel izpolniti? Ali sem se kadarkoli
soočil z zahtevami glede moje verske, etnične ali druge pripadnosti? Ali
sem se kadarkoli srečal s pričakovanji tipičnimi za določeno starost?



Ali sem doživel trenutek oz. ali ga še vedno doživljam, da bi si želel
zamenjati spol (ali pripadati drugi socialni, etnični,

starostni idr.

skupini)? Če je odgovor »da«, ali se je ta želja pojavila v mojem
privatnem ali profesionalnem življenju, oz. na obeh področjih?



Ali sem se kadarkoli srečal z nepravičnim ravnanjem zaradi mojega
spola, oz. zaradi moje socialne, etnične, verske pripadnosti?

Zakaj si postavljamo tovrstna vprašanja?

Družina in šola so osnovne institucije, kjer poteka socializacija otrok. Fantje in
punce se še največ naučijo preko opazovanja okolja, v katerem živijo in preko
vedenja oseb, ki jih obkrožajo. Družinski člani istega spola predstavljajo za nas
model obnašanja, isto velja za vedenje pripadnikov socialnih ali etničnih skupin.
Tako ima družinska dinamika pomembno vlogo pri oblikovanju posameznika in
njegovih pogledov.
Primer vaje, preko katere se lahko soočimo z lastnimi razmišljanji in doživljanjem
razlik med spoloma, je priprava seznama trditev o primernem in neprimernem
vedenju fantkov/moških in punčk/žensk ali pripadnikov etničnih, verskih in drugih
skupin. Pri vsaki trditvi se odločimo, ali se z njo strinjamo, ali ne.
Primer seznama trditev:

 Ženske so občutljive in čustvene.
 Moški so racionalni in realistični.
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Pripadniki etničnih manjšin so pogosto prestopniki.



Moški mora povabiti žensko, v primeru, ko gresta skupaj na večerjo.



Mladi ljudje imajo večjo motivacijo pri delu.



Skrb za zunanjost je bolj pomembna za ženske kot za moške.



Nadrejeni ima vedno prav.



Moški odločajo.



Moški morajo odprto izražati svoja čustva.



Če ima ženska nekaj težkega za nositi, ji morajo moški priskočiti na
pomoč.



Fizično prizadeti ljudje so neprijazni.



Nogomet je moški šport.



Vsi ljudje so si podobni.



Moški morajo ščititi ženske.



V partnerski zvezi mora biti ženska mlajša kot moški.

Trenerji ali svetovalci morajo preučiti odločitve in z udeleženci raziskati, od kod
izvira njihovo mnenje, ali je upravičeno ali odraža samo nekritično sprejet
stereotip. Trditve se lahko kasneje uporabijo kot teme za spise, iskanje dodatnih
materialov, ali fotografiranje situacij, ki se neposredno nanašajo na področje
razlik in podobnosti med spoloma.
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Zagotovilo

Pomembno je, da svetovalec spodbuja zlasti ženske za vključitev v poklicno
usposabljanje, ki je v mnogih kulturah in družbah zanje netipično. Z druge strani
se mora svetovalec zavedati nevarnosti ponujanja premajhne podpore za fante in
moške, ki želijo vstopiti v bolj »ženska« področja ali poklice.
Svetovanje v svoji osnovi bi moralo spodbuditi posameznike, kljub določenemu
tveganju, k odločanju na podlagi lastnih interesov. Trenerji morajo vedno
izpostaviti, da se ravnanje v skladu s posameznikovimi interesi brez obzira na
družbene

stereotipe

glede

spolne

vloge,

pogosto

povezuje

z

osebnim

izpostavljanjem in zavračanjem s strani okolja.

Pripisovanje vzrokov (atribucija)

Obstaja več načinov dojemanja uspeha: smo prepričani o svoji inteligentnosti in
sposobnostih ali pripisujemo uspeh zgolj sreči. Neuspeh lahko povezujemo z
nesposobnostjo ali pomanjkanjem znanja, oz. govorimo, da se je to zgodilo
slučajno (nismo imeli sreče). Dojemanje lastnih vzponov in padcev je močno
povezano s posameznikovo osebnostno strukturo in prepričanji.
Obstajajo dve vrsti vzrokov za uspeh:

Zunanja stalna in spremenljiva in notranja stalna in spremenljiva.

Notranja
Stalna

Zunanja

Sem nadarjen (uspeh je vedno Učitelj ima previsoke zahteve
odvisen od mojih sposobnosti)

Spremenljiva

Pred izpitom sem se veliko učil Dobre
(uspeh

je

učinkovitosti
mojih priprav)
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odvisen
in

ocene

od izključno od sreče

intenzivnosti

so

odvisne
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Raziskave so pokazale, da ženske na splošno podcenjujejo lastno odgovornost za
uspeh, vendar ga pripisujejo povečini zunanjim dejavnikom, kot so npr.:
enostavnost naloge; ali notranjim dejavnikom, kot so lastna prizadevanja in trud.
Redko imajo zaupanje v lastne zmožnosti ali intelektualne kapacitete. Ko jim
spodnese, svoj neuspeh povečini pripisujejo notranjim stalnim dejavnikom, kot so
npr. intelektualni primanjkljaji.
Moški obratno, povečini precenjujejo svoje talente in uspeh povečini smatrajo za
naravni rezultat svojih sposobnosti. Za svoj neuspeh krivijo povečini stalne
zunanje dejavnike.
Tako so moški na splošno bolj prepričani o svojih sposobnostih in potencialih kot
ženske. Za porast samozaupanja in boljšo samopodobo je tovrstni proces
pripisovanja neuspehov zunanjim dejavnikom in uspehov notranjim dejavnikom,
zelo pozitiven.
Odvisne od spola imajo razlike v procesu atribucije odraz ne samo v notranjem
doživljanju posameznika, vendar so tudi opazne v stališčih socialnega okolja. V
naši patriarhalni družbi ljudje veliko bolj zaupajo v kompetence moških kot v
sposobnosti žensk.
Glede na to, da so naše percepcije nezavedno internalizirane, se mora trener v
poklicnem

usposabljanju

kritično

zavedati

svojega

lastnega

odnosa

do

sposobnosti in kompetenc moških in žensk.
Trener mora tudi vključiti to pomembno temo v usposabljanje in spregovoriti z
udeleženci o njihovi percepciji samega sebe in svojih sposobnosti. Če je atribucija
negativno naravnana, je priporočljivo ponuditi tekom usposabljanja vsebine za
pozitivno usmerjeno reatribucijo, namenjene razvijanju večjega samozaupanja
zlasti pri ženskah ter pripadnikih etničnih manjšin ali socialno diskriminiranih
udeležencih.
Za razvoj pozitivne atribucije, naravnane na dvig samozaupanja, trener ne sme
pozabiti:
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1. Ob uspešnem zaključku posamezne naloge:



Poudariti koliko truda je bilo potrebno za dosego cilja



Pohvaliti nadarjenost in sposobnosti udeležencev



Dati povratno informacijo o uspehih posameznika v času usposabljanja



Izpostaviti zahtevnost naloge, kar istočasno da večjo težo doseženemu
uspehu. V tem primeru mora trener izpostaviti predvsem talente
udeleženca.

2. Ob neuspešnem zaključku naloge:



Izpostaviti premajhna prizadevanja



Poudariti zahtevnost naloge, kar opravičuje neuspeh



Pojasniti, da poraz ni stalnica, vendar en neuspešen poizkus med povečini
pozitivnimi dosežki

Gleda na to, da ženske ponavadi podcenjujejo svoje dosežke, mora trener skozi
povratno

informacijo

pozitivno

vplivati

na

porast

predvsem

njihovega

samozaupanja.
Izkušnje iz različnih izobraževalnih sistemov kažejo, da moški povečini nimajo
težav z zaupanjem v svoje sposobnosti. Več pomoči potrebujejo v smeri
dodatnega motiviranja za boljše dosežke. Povratna informacija namenjena
moškim bi jih morala spodbuditi predvsem k večjim prizadevanjem in
intenzivnejšemu učenju v prihodnosti.

Jezik pravičen do obeh spolov

Informacije podajamo ne samo preko vsebin temveč tudi preko uporabe samega
jezika. To pogosto delamo na nezavedni ravni. Jezik po eni strani odraža
realnost, po drugi pa jo tudi sam ustvarja. Preko jezika se manifestirajo socialni
standardi, vrednote in načela moči. Če ni besede, ki opredeljuje določen koncept,
ta koncept preprosto ne obstaja. In če še vedno težko prepoznavamo, da
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povečini uporabljamo »moški« jezik, ki na splošno diskriminira ženske, je tako
zato, ker smo tovrstni jezik prisvojili in ga ponotranjili.
»Spolno neopredeljen« jezik se nam lahko zdi čuden.

Pogosto se govori, da

moška oblika izrazov zmeraj vključuje tudi ženske. Uporabo obeh oblik namesto
ene velikokrat smatramo za preveč komplicirano. Nekateri menijo, da uporaba
obeh oblik moti potek besedila ter ga je tudi težje brati.

Jezik lahko poimenujemo seksističen v kolikor:



Izključuje in ignorira ženske



Ženske predstavlja, kot odvisne od svojih partnerjev/možev



Ženske predstavlja v tradicionalnih vlogah in s tipično «ženskimi«
značilnostmi.



Moške in ženske nagovarja na drugačen način, kljub njihovemu
enakovrednemu položaju



Ponižuje in degradira ženske

Da bi lažje prepoznali izraze, ki diskriminirajo, se lahko poslužujemo naslednjega
načela: v kolikor je izraz žaljiv ali čuden, če ga uporabimo pri nasprotnem spolu,
ga lahko opredelimo kot seksistični.
Pri poučevanju in usposabljanju je pomembno, da se, v izogib diskriminaciji žensk
in nezavednemu prenosu konceptov o tradicionalnih spolnih vlogah, trudimo
uporabljati jezik pravičen do obeh spolov.
Poseben problem predstavlja tradicionalna uporaba moških ali ženskih oblik
poklicnih nazivov, ki lahko dajejo lažni vtis, da so ti poklici rezervirani za moške ali
ženske. Trener se mora izogibati tudi seksističnih kratic kot »oni« kadar govori o
predstavnikih obeh spolov.
Ob dosledni uporabi obeh oblik besed, preprečimo vtis, da bi bile posamezne
poklicne domene ali področja dela pripisana določenemu spolu. Istočasno
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poudarimo, da sta oba spola enakopravno prisotna na vseh poklicnih področjih,
položajih, ter v vseh življenjskih situacijah. Uporaba jezika pravičnega do obeh
spolov je pomembna zlasti v primeru poklicev, ki niso tipični za ženske. Poleg
trenerjev, se mora celotna izobraževalna inštitucija prizadevati, da ne preferira ali
diskriminira katerega od spolov.

Komunikacija in interakcije
Tvegano je pripisati specifično karakteristiko moškim in ženskam, kot na primer,
da so ženske mirne, da imajo nizko samopodobo. Pozornost je potrebno usmeriti
na posameznika in opazovati, če pri tem obstajajo razlike med moškimi in
ženskami. Vse to se nanša tudi na kontekst raznolikosti.
Glede na to, da posameznik težko opazuje in spremlja interakcije, je priporočljivo
povabiti k opazovanju tudi udeležence. Dva izmed njih imata lahko nalogo, da
opazujeta interakcije med usposabljanjem ali pa se k temu povabi zunanjega
opazovalca.
Predstavljamo seznam obnašanj, ki so prikazane s strani udeležencev tekom
usposabljanja. Poudarek je lahko na vidiku spolov ali katerekoli raznolikosti kot
npr. starejši A proti mlajšemu B, bogat A proti revežu B, etnična skupina A proti
etnični skupini B,… Mentor lahko pripravi tak ali podoben formular, ki bo pomagal
udeležencem pri opazovanju in razvrščanju obnašanj, ter njihovo pogosto
uporabo v določeni skupini (v primerjavi z drugo skupino).
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A

B

Govoriti brez, da si
vprašan
Splošno motenje
dela med
usposabljanjem (z
besedami,
aktivnostjo,
zasmehovanjem
drugih ipd.)
Sodelovanje pri
pouku s prispevki
(domače naloge, pri
usposabljanju,…)
Pomoč in podpora
drugim
Ne opazujemo samo udeležencev temveč tudi trenerje.
Podoben

seznam

lahko

prikazuje

tudi

mentorja

med

usposabljanjem/

izobraževanjem. Udeleženci lahko zabeležijo kolikokrat se je pojavila določen
oblika obnašanja z vidika enakosti spolov ali raznolikosti v povezavi z določeno
osebo. O tem naj se tudi pogovorijo z mentorjem.
V primeru, da se pokaže, da je katerikoli od udeležencev obravnavan drugače od
drugih, je to potreba izpostaviti pred skupino in se o tem tudi pogovoriti.
Trener naj začne z diskusijo o možnih rešitvah nastalega problema. Eden izmed
predlogov je, da se mentor najprej ukvarja in posveča pozornost skupini A eno
uro in za tem skupini B naslednjo uro.
Kritika in ideje udeležencev lahko analiziramo in na koncu predstavimo celotni
skupini. Še bolje je, da se jih predstavi na plakatu, ki ostane v prostoru do konca
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usposabljanja. Le to daje udeležencem in mentorju možnost sprotne refleksije in
osveščanja, ter spremljanja ali se je kaj spremenilo in kako.
Mentor lahko udeležencem posreduje tudi vprašalnik, kateri jim bo v pomoč pri
samorefleksiji. Poleg tega je to lahko tudi orodje za mentorja s katerimi lahko
dobi anonimna povratna sporočila v kontekstu enakosti spolov in raznolikosti.
Vprašalnik lahko vsebuje sledeče:



Spol:



Socialno ozadje: ………………………………………………



Vera:………………………………………………………………………………



Starost: < 19



Ali ste dobili dovolj pozornosti tekom usposabljanja?

Vedno □



moški □

Večino časa □

ženska □

20 – 50

Včasih □

> 50

Nikoli □

Ali vam je usposabljanje omogočalo prostor, v katerem ste lahko
prispevali kolikor ste sami hoteli?

Vedno □



Včasih □

Nikoli □

Ste morda včasih imeli občutek, da vas obnašanje nekaterih/nekoga moti?

Vedno □



Večino časa □

Večino časa □

Včasih □

Nikoli □

Kaj najbolje opisuje tega udeleženca?

Mlad □ Star □ Druge vere kot sem sam □ Iste vere □ Bogat □ Reven □
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Vpliv knjig in drugih materialov
Realno upodabljanje žensk. Jezik in komunikacija. Jezik je družbeni konstrukt
oziroma orodje, ki nam s pomočjo besed pomaga vzpostavljati in razlagati
realnost. Posploševanje rabe moškega spola v govoru, tudi takrat, ko gre za
žensko, prispeva k trajnemu generacijskemu prenašanju stereotipov in s tem
naredi žensko in njeno realnost praktično nevidno.
Ne-seksistična raba jezika v dokumentih, še posebej tistih, ki so namenjeni
komunikaciji in množični distribuciji je velikega pomena ter pripomore k
pospeševanju sprememb v zaznavi in osveščanju obeh spolov o problematiki
enakih možnosti. Primerna raba jezika pri oblikovanju programskih dokumentov
ter orodij za izvajanje je lahko odločilnega pomena pri doseganju dobre vidnosti
enakih možnosti kot horizontalne prioritete.
Priporočila v ta namen so:



Povečati ne-seksistično rabo izrazov v različnih dokumentih ter zmanjšati
stereotipne podobe;



Na začetku dokumentov dodati navedbo: »Celotno besedilo ne navaja
moškega in ženskega spola, vendar gre z navedbo moške oblike za
enakovredno obravnavo obeh spolov«.



S pomočjo kampanj osveščanja pospešiti občutljivost za primerno rabo
jezika, s strani vseh vpletenih strani;



Uveljavitev ne-seksistične rabe jezika pri usposabljanjih o enakih
možnostih.



Ali materiali uporabljajo pravičen jezik do spolov, ali so napisani samo v
moški obliki?



Katere situacije prikazujejo slike?



Kateri predmeti, obleke, videz prikazujejo kontekst spolov?



Kateri atributi so potrebni (obleke, videz,..) za uspeh?



Kako pogosto se v teh materialih pojavljajo moški ali ženske? Je to
število enakopravno zastopano ali je eden od spolov prezastopan?



Koliko moških ali žensk predstavljenih na slikah se smeje?
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Vsi zgoraj omenjeni elementi bi morali biti poudarjeni pri postavitvi ter razvoju
strategije integracije načela enakosti spolov, vendar pa jih ne smemo obravnavati
izolirano, temveč integracijsko in sistematično v okviru vsakodnevnih dejavnosti.
Ne obstaja neka standardna formula, ki bi omogočala vključevanje načela
enakosti spolov. Strategijo integracije načela enakosti spolov se namreč izgrajuje
postopno, začenši z revizijskim postopkom ter vrednotenjem aktivnosti, ki jih
določena institucija izvaja.
S pomočjo zgoraj opisanih elementov, je potrebno reorganizirati aktivnosti na
podlagi ciljev, ki jih predvideva strategija enakih možnosti. V teoriji je logično
zaporedje razvoja neke politike: sprejemanje odločitev, usklajevanje, izvajanje in
vrednotenje. V praksi te faze v glavnem niso medsebojno razmejene, temveč
delujejo v pomembni interakciji.

Spolu pravične vsebine
Na vsebine v PU močno vplivajo ideje moških in njihov pogled na svet. Zaradi
česar se moramo vprašati na koga se vsebine v PU nanašajo. Pomembno je, da
so namenjene obema spoloma, pri čemer naj se vedno uporablja spolu pravičen
jezik. S tem se izognemu vsebinskemu poudarjanju implicitnih in eksplicitnih
tradicionalnih vlog moških in žensk. V pomoč naštevamo nekaj vprašanj:



Ali materiali in vsebine vključujejo pozitivno predstavitev obeh spolov, kar
daje udeležencem, še posebej zapostavljenim ženskam zadosti možnosti,
da se identificirajo s pozitivnimi podobami?



Ali obstaja hierarhija pri evalvaciji znanja?



Ali oba spola delata na področju razvoja učnih vsebin?



…

Moški in ženske pridobivajo raznovrstne izkušnje skoraj na vseh področjih
njihovega življenja, zaradi česar imajo različne interese kot tudi pristope za
realizacijo le teh. če so prisotne razlike na področju enakosti spolov je to
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potrebno zavestno vključiti v obravnavane vsebine in vaje, le tako lahko PU nudi
enake možnosti moškim in ženskam.
Samo holistični pristop k učenju, ki združuje tudi komponente kognitivne teorije
in socialnega in čustvenega učenja, lahko zagotavlja enake možnosti.
Holistični pristop za učenje vključuje sledeče vidike, ki pa imajo različne pomene
za moške kot za ženske:

Učiti se »Kako se učiti«
Večina starejših oseb v poklicnem izobraževanju še vedno nima razvitih strategij
učenja, kajti nazadnje so se morali učiti v šoli. Zaradi tega je zelo pomembno
podpirati te ljudi, da najdejo primeren način efektivnega učenja za izboljševanje
svojih kompetenc. Spoznali oziroma seznanili naj bi se o tem kako, kdaj in kje se
najbolj efektivno učijo. Kakšno pomoč pri tem potrebujejo in katere instrumente
potrebujejo, da bi lahko dosegli cilj.
Takšno učenje mora nekaj časa posvetiti tudi refleksiji učnega procesa, pri čemer
posameznik dobi občutek, da ni prepuščen sam sebi s svojimi težavami. Pred tem
pa je pri našem usposabljanju pomembno, da se seznani najprej z naslednjimi
vsebinami pri čemer je posebno poudarjeno spodbujanje pozitivnih nazorov
udeležencev, večja asertivnost (sposobnost uveljavljanja) posameznika, višja
raven empatije in samozavesti, izboljšana samopodoba, jasnejša vizija lastne
prihodnosti in poklicne poti, vključevanje v ožje in širše okolje, v širšem smislu pa
tudi

preprečevanje

sociopatoloških

pojavov

(alkoholizem,

narkomanija,

prostitucija, kriminaliteta):



Udeležence je potrebno podpirati pri srečevanju s stresnimi situacijami;



Analiza slabosti in moči z usmeritvijo na področja kjer je posameznik že
močan in ima dobro razvite sposobnosti. Pri tem je pomembno poudariti,
da je posebna pozornost potrebna pri samozavesti žensk, saj se le te
pogosto ponižujejo. Predvsem je to prisotno ko želijo opravljati poklic, v
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katerem prevladujejo moški in kjer se morajo vseskozi srečevati z
opazovanjem in dokazovanjem. Usposabljanje naj bi jih pripravilo na ta
izziv;



Pomembno je, da udeleženci spoznajo svoje učne strategije in navade, ki
so jih razvili samostojno in jih še razvijajo, ter vzdržujejo njihov razvoj;



Udeleženci morajo v času usposabljanja s pomočjo refleksije o tem kako
poteka njihovo učenje prejemati usmeritve, kako načrtovati in organizirati
svoj čas kot tudi samodisciplino.

Psihologija učenja pravi, da nove informacije lahko procesiramo in vključimo v že
obstoječe znanje, samo če je med starim in novim znanjem vzpostavljena
povezava. Zato naj bo usposabljanje usmerjeno na pretekla znanja in življenjske
izkušnje udeležencev, kar pomeni da moramo pri svojem delu vedno upoštevati
njihove predhodnje izkušnje, hkrati pa predhodnega znanja o tem ne moremo
pričakovati.
Mentor naj ima v svojih mislih vedno ugotovitve raziskav na področju
enakopravnosti spolov, katere navajajo, da bodo ženske vedno želele razumeti
obstoječi sistem in se poleg tega spraševale kaj lahko pri tem pridobijo, medtem
ko so moški enostavno pripravljeni sprejeti prevladujoče okoliščine.

Metodologija
Razvitih je veliko metod in principov, ki pomagajo pri preprečevanju hierarhičnih
struktur v institucijah ter delujejo v so-izobraževalnem kontekstu. Mentor naj bo
vedno na tekočem s trenutno situacijo na področju spolu pravične metodologije,
ter se zavzema za stalen strokovni napredek.
Spolu občutljivo poklicno usposabljanje (PU) mora imeti na razpolago raznovrstne
metode in prepoznavati potrebe vseh udeležencev. Samo skozi dinamično in
raznoliko delo so lahko zagotovljene enake možnosti za moške in ženske.
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Govorimo o uporabni tehnologiji
Če želimo, da bo metodologija imela želen učinek se moramo o tem pogovarjati z
vsemi udeleženci. Mentor se mora pri tem truditi, da se vsi udeleženci obnašajo
primerno in s tem zagotavljajo enakost spolov. Cilj spolu pravičnega okolja bo
lahko dosežen le, ko bodo vsi udeleženci zavestno prispevali k ustvarjanju le
tega.

3 . 4

K a k o

p o m e m b e n

j e

p r a v i

z a č e t e k ?
Za ženske je izredno pomembno, da se varno počutijo v učnem okolju. Že od
samega začetka želijo vedeti če so jh sprejeli. Po drugi strani pa moški s tem
nimajo težav. Ravno nasprotno, vrednosti svojih kompetenc bodo še povečali.
Zato je vloga trenerja, da vzpodbuja ženske in jim pomaga, da postanejo
močnejše in dosežejo učne cilje. PU naj bi ženskam pomagalo pri premagovanju
njihovih dvomov, ki jih imajo o sebi in svojih sposobnostih.



Trener mora dati udeležencem dovolj časa, da se med seboj spoznajo in
prenesejo svoje vedenje v novo učno okolje.



Mentor naj bi se izogibal običajnim oblikam predstavitve. Namesto tega
naj raje postavlja neposredna in različna vprašanja, na katera bodo lahko
odgovarjali vsi udeleženci.



Pomembno je, da lahko udeleženci že takoj na zečetku usposabljanja
povedo kakšni so njihovi učni interesi in cilji. Način s katerim si lahko
pomagamo, da vsak pove kakšne potrebe ima je, da uporabimo kartice ali
listke na katere lahko posamezniki napišejo svoje interese. Kartice ali
listke za tem vsi skupaj nalepijo na plakat in ga postavijo na vidno mesto.
O napisanih idejah se v skupini pogovorijo, pri čemer pa izpostavljanje
posameznika ni potrebno.



Drugo zelo pomembno področje na začetku poklicnega usposabljanja je
določitev skupnih pravil, ki so osnova za učinkovito delo, usposabljanje ter
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sodelovanje. Pravila lahko vsebujejo naslednje: medsebojno spoštovanje,
zagotavljanje prostora za vse, ki izražajo svoja mišljenja in občutke, vsak
posameznik je odgovoren za sebe - individualna odgovornost. Med
usposabljanjem uporabljamo spolu pravičen jezik, se zavedamo načinov
obnašanja in hkrati zmanjšujemo obnašanje, ki temelji na stereotipih o
moških in ženskah.

3 . 5

N E ! ! !

Tr a d i c i o n a l n e m u

i z o b r a ž e v a n j u
Mentor naj bi v PU nadomestil stare didaktične metode poučevanja skupin. Delo
v parih nadomesti z individualnim delom. Pri didaktičnem učenju obstaja
tveganje, da bodo pri tem aktivno sodelovali samo mentor in najbolj dominanten
udeleženec in s tem posledično določali hitrost, strategijo in učno vsebino. Moški
so navadno glasnejši kot ženske, zaradi česar je več pozornosti usmerjene na
moške, istočasno pa to zavira nadaljnji razvoj žensk.

3 . 6

P r o b l e m i

s

s k u p i n o

V heterogenih skupinah, kjer so v večji meri prisotni moški, mora mentor
poskrbeti za to, da dominantni moški ne bodo prevzeli glavne vloge v skupini.
Moški se ponavadi prostovoljno javljajo za predstavitev rezultatov, medtem ko
ženske to raje naredijo bolj potihoma in naskrivaj, samo da se jim ni treba
izpostavljati. Razlike se pojavljajo tudi pri predstavitvi skupinskega dela. Ženske
poudarjajo, da je to delo celotne skupine, medtem ko moški raje predstavijo
rezultate, kot, da so jih sami dosegli.



Zaradi tega mora mentor določiti vloge v skupini na tak način, da bodo
ženske dobile bolj dominantne vloge ter preko tega spoznale svoje
potenciale. Mentor/-ica lahko pripravi karte/listke z različnimi vlogami
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(predstavnik skupine, tajnica, odgovorna oseba za organizacijo časa,…).
Takšna metoda ženskam ne daje občutka, da jih nekdo sili v nekaj česar
ne marajo, saj so vloge dodeljene naključno, s čimer se strinjajo vsi.
Vloge se seveda lahko spremenijo iz vaje v vajo.



V nadaljevanju, lahko mentor vzdpodbuja skupino k temu, da rezultate
predstavlja vedno nekdo drug.



Poleg vsega tega je pomembno, da udeleženci lahko ocenjujejo svoje
delo. Preko refleksije, kar še posebej velja za ženske, se udeleženci
pričnejo zavedati svojih dosežkov in tako postopoma postajajo bolj
samozavestni.

3 . 7


Z a k l j u č n a

d i s k u s i j a

V zaključni diskusiji mentor vzpodbuja ženske, da predstavijo svoje ideje.
V to diskusijo jih je potrebno direktno povabiti, saj si drugače ne bi upale
izpostavljati svojih opažanj. Poleg tega je naloga mentorja da skrbi za to,
da tudi bolj zadržanih udeležencev ne prekinjajo vedno iste glasnejše
osebe. V taknem primeru, bodo tudi bolj zadržani dobili občutek, da so
njihovi prispevki pomembni, kar še bolj krepi njihovo samozavest.



Kljub temu, je zelo pomembno tudi obnašanje med diskusijo. Skupinska
pravila moramo določiti že na začetku usposabljanja, npr. - poslušati
druge, pustiti druge udeležence, da povedo svoje mišljenje do konca,
sprejemanje in spoštovanje idej drugih.



Mentor naj se ne osredotoča preveč na glasne sogovornike, lahko se jim
tudi izogne, tako da jih med njihovim govorjenjem ne gleda v oči.
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3 . 8
i n

R a v n o t e ž j e

m e d

t e o r i j o

p r a k s o

Navadno imajo ženske težave pri razumevanju teorije, če je ne morejo povezati z
realnostjo. Želijo vedeti zakaj se morajo učiti ravno to, na kakšen način naj
pridobijo nova znanja. Brez tega ne morejo procesirati novega znanja in
informacij. Za moške je lažje sprejeti abstraktni koncept, za katerega pa ni nujno,
da odraža povezavo s svetom v katerem trenutno živi.
Trener naj bi pri tem, ko poskuša najti ravnotežje med teorijo in prakso,
upošteval nekatere bistvene aspekte:



Najti idelano ravnotežje med teorijo in prakso;



Poveže naj teorijo v vsakdanje življenje, tudi vaje in delovne obeveznosti
naj imajo pridih realnega življenja;



Kjer koli je možno, naj poskuša vpletati resnične življenjske situacije;



V usposabljanje naj vključi in stimulira tako levo kot desno polovico
možganov.

3 . 9

U č n i

n a č r t

Ženske pogosteje želijo vedeti zakaj se morajo s posamezno vsebino soočati.
Zato mora biti program usposabljanja dobro predstavljen udeležencem, tako da
vedo kaj lahko pričakujejo med usposabljanjem.

3 . 1 0

E v a l v a c i j a

Vrednotenje je nepristranska in sistematična analiza učinkov, rezultatov in vplivov
na splošno situacijo. Poda nam informacijo o načinu upoštevanja različnih potreb
in interesov, tako moških kot žensk. Vrednotenje mora biti prilagojeno
posebnostim posameznih dejanj ter razvito vzporedno s samim spremljanjem
dejavnosti in z zbiranjem podatkov preko sistema spremljanja. Na ta način
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omogoča ustrezno analizo stanja, katere cilj je pridobitev relevantnih priporočil za
redefinicijo izvedbe aktivnosti in za popravke morebitnih nepravilnosti.
Nekaj priporočil v tej fazi :
♀ Potrebno je ugotoviti, v kolikšni meri je bila s programom oz. projektom
neenakost med spoloma zmanjšana, in v kolikšni meri izboljšana enakost med
moškimi in ženskami v smislu outputa (izvedene dejavnosti oz. učinka),
rezultatov (kdo in v kolikšni meri je imel koristi od aktivnosti) ter v smislu vpliva
(kakšne so dolgoročne posledice programa).
♀ Priporočljiva je uporaba informacij, pridobljenih z različnimi raziskavami, s
katerimi lahko prikažemo rezultate (uspehe in neuspehe) ter koristno uporabimo
pridobljene izkušnje pri programiranju novih programov.
Vprašanja, ki izpostavljajo integracijo načela enakosti spolov v procesih
spremljanja in vrednotenja:



Ali imamo primerne kazalnike, ki kažejo položaj obeh spolov v družbi?



Ali so predvidena poročila spremljanja, ki omogočajo stalno vrednotenje,
osredotočena na dosego zastavljenih ciljev?



Je zbiranje podatkov ločeno glede na spol?
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DEL 3
Delavnice
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U v o d
P r v i

s t i k

s

t e m a t i k o

s p o l n e

r a z n o l i k o s t i
Tretji del “Delavnice” vsebuje različne vaje, ki so predvidene za postopno
uvajanje občutljivh vsebin na področju raznolikosti spolov v prakso poklicnega
izobraževanja in usposabljanja. Delavnice/vaje si sledijo po naslednji strukturi:



Vprašanja za refleksijo



Vzpodbude in vaje



Spolu pravičen jezik



Govorica telesa



Igra vlog



Analiza video materialov



Govori ali predstavitve v spolu pravičnem jeziku



raznolikost

Udeleženci bodo delali v majhnih skupinah, parih ali individualno. Učitelji, trenerji
in izvajalci usposabljanj morajo stremeti k razvijanju občutka medsebojnega
spoštovanja, zaupanja in vzpostavljanju konstruktivnih odnosov. Le v takšnem
okolju bo posamezniku dana možnost za enakopravno izražanje. Poleg tega se
morajo trenerji zavedati, da imajo vsi udeleženci pravico do enake obravnave.
Poleg vsebin, ki se dotikajo spolne raznolikosti, bo predstavljen material
pripomogel tudi k izboljšanju drugih veščin in sposobnosit, kor npr. socialnih
veščin, komuniciranja, ICT vsebine,… in bo spodbujal posameznika k izboljšanju
mišljenja o samem sebi. Za čim večji učinek posamezne delavnice/vaje, morajo
učitelji poslušati KAJ jim učenci govorijo. Pomembno je, da učitelji preverjajo ali
so dobro razumeli povedano.
Pravično izobraževanje na področju raznolikosti spolov izziva izobraževalce, da
prepoznajo svoj obnašanja in občutke povezane s tem. Pomembno je, da se
znajo s svojim načinom izobraževanja soočiti in sprejeti tudi nove stile
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predavanja. Učitelji, trenerji in izvajalci izobraževanj, kateri želijo pomagati
učencem, morajo poznati učinek pričujočih vsebin na njihove ključne/ciljne
skupine.
Vprašanja, ki sledijo, lahko nudijo dober začetek za pogovore o enakosti spolov.
Vprašanja naj bi mentor/-ica uporabila na začetku usposabljanja, kjer udeležence
infomira o namenu oblikovanja ugodnega okolja, kjer bodo vsi udeleženci deležni
enake obravnave. Hkrati lahko zahteva sodelovanje vseh ins tem doseže
primarno določen cilj in prijazno okolje.
Nekateri udeleženci ne bodo sposobni opaziti potrebe po spolu občutljivem
izobraževanju. O pomembnosti le-tega naj se jih prepriča s pomočjo kulturnih
vaj, ki konkretno prikazujejo, da so ženske v primerjavi z moškimi še vedno v
podrejenm položaju, kljub temu, da imamo vsi enake pravice. Večina bo pri tej
razlagi pripravljena sodelovati in kasneje pripomoči k spremembam.
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1

Z b i r k a

v p r a š a n j

z a

r e f l e k s i j o

1 . 1

Z n a n e

o s e b n o s t i

1

Mentor vpraša udeležence, na koga pomislijo, če pomislijo na pametno znano
osebo. Udeleženec/-ka naj napiše število koliko moških in žensk, se mu/ji je
porodilo v mislih. Vaja se lahko uporablja tudi za refleksijo na vseh področjih
diskriminacije - kot npr. starost, socialno ozadje, pripadnost etnični skupini, vera,
spolne usmeritve,…

1 . 2

Z n a n e

o s e b n o s t i

2

Mentor prebere imena različnih znanih osebnosti (moških in žensk). Za tem
vpraša udeležence, katerih je prebral več - moških ali žensk (lahko naredi tudi
drugačno kategorizacijo glede na raznolikosti).
Mentor naj poda enako število imen obeh spolov, ali enako število katerih drugih
parov, o katerih bo kasneje vodil diskusijo.
Po vsej verjetnosti bodo udeleženci imeli vtis, da je mentor/-ica prebral več
moških/ženskih imen, glede na to da v vsakodnevnem življenju niso vajeni slišati
enakega števila obeh spolov. V mnogih EU državah mediji poročajo več o uspehih
moških kot žensk. Ženske so v večjem delu prikazane na slikah o katerih pač ni
vredno govoriti.

1 . 3

T i p i č n a

Ž e n s k a / M o š k i ?

Mentor postavi udeležencem vprašanje: Kaj delate ali ne delate kot tipična
ženska/moški? Za tem vpraša: Kaj pa bi radi delali, kljub temu, da ste
ženska/moški?
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1 . 4

D r u g o

ž i v l j e n j e

Mentor postavi vprašanje? Če bi se še enkrat rodili, kaj bi bili rajši - moški ali
ženska?
(Raziskava na 2000 ljudeh, kaže da se je 69% žensk odločilo, da bi še enkrat bile
ženske in 77% moških bi ostalo moških)
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1 . 5

Č u s t v a

Cilji:



Poudariti pomembnost in razsežnost čustvenega doživljanja in izražanja



Prikazati in poudariti širok razpon prepoznavanja in izražanja čustev
posameznika



Poudariti

pomen

ozaveščanja

čustvenega

sveta

za

ohranitev

ravnovesja posameznikove osebnostne integritete ter prevzemanje
odgovornosti za lastno vedenje
Predhodne zahteve za izvedbo delavnice



Skupina 10-14 udeležencev

Časovni okvir



1.5 ure

Opis delavnice
Člani skupine se sami, po lastni izbiri razdelijo v pare, ki se poljubno porazdelijo
po prostoru. Njihova naloga je izpolniti plakat tako, da eden izmed partnerjev
para pripoveduje, drugi pa to beleži. Izpolnjevanja plakata poteka na treh
ravneh:

Prijetna čustva

Neprijetna čustva

(Prijeten dogodek)

(Neprijeten dogodek)

Doživeta čustva
(Prosto naštevati)
Kako sem se
odzval/-a?
Odzivanje okolice…

1. Opis situacije in doživljanja čustev
Član para naj torej opiše dogodek, situacijo, ko je doživljal prijetna čustva in
dogodek, ko je doživljal negativna čustva. Zapisovalec naj poizkuša zabeležiti
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čimveč omenjenih različic pripovedovalčevega čustvenega doživljanja. Po
nekaj minutah zamenjata vlogi.
2. Opis odzivanja na lastna čustva
Partnerja ostaneta v istem paru, svoje pripovedovanje pa usmerita na opis
odzivanja ob doživljanju svojih čustev v dani situaciji. Metoda dela ostaja
enaka: ko eden pripoveduje, drugi zapisuje, po nekaj minutah pa vlogi
zamenjata.
3. Opis odzivanja okolice
Po enakem sistemu se pogovorita in zapišeta tudi odzive okolice na njuno
reakcijo ob doživljanju prijetnega oziroma neprijetnega čustvovanja.
4. Predstavitev plakatov
Plakat, ki je nastal ob pripovedovanju par predstavi skupini s poudarkom na
vrsti doživetih čustev (in ne toliko na sami situaciji) in opisom načinov
odzivanja (lastnega in okolice).
5. Sestava skupnega plakata
Najprej je potrebno vse plakate razvrstiti v sredino kroga, da lahko vsi člani
skupine izmed vseh naštetih čustev izločijo štiri najpomembnejše skupine (2
skupini predstavljata prijetna čustva, 2 neprijetna), ki jih vodja skupine vpiše
na vnaprej pripravljen plakat:
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Prijetna čustva

Neprijetna čustva

A. Običajni osebni
odzivi…
B. Odzivanje
Okolice
AdA) Možnost
vplivanja?
Kako?
AdA) Možnost
vplivanja?
Kako?
Metode



Delov v majhni skupini



Delo v krogu



Vodena diskusija



Delo v parih, malih skupinah po 3-4 člane, individualno delo

Delo mentorja/vodje



Ali dovolj govorimo o lastnih čustvih?



Ali okolica zna sprejeti in prisluhniti našim čustvom?



Na lastno čustvovanje ne moremo vplivati. Kako pa lahko vplivamo na
lastno odzivanje, vedenje ?
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2

Va j e

2 . 1

i n

R o z a

v z p o d b u d e

č e v l j i

z a

d e č k a ?

Mentor pove zgodbo o mami, ketere sin je najraje nosil roza obleke in čevlje.
Mama je bila močno zaskrbljena, saj je smatrala sinovo obnašanje kot
nenormalno. Zaradi česar mu ni dovolila, da bi za v vrtec oblekel karkoli kar bi
bilo roza barve, saj se je bala da bi ga drugi otroci zasmehovali. Sin ni razumel te
prepovedi, zaradi česar je zavračal »normalna« oblačila.
V nadaljevanju mentor/-ica vpraša udeležence: Kaj mislijo o maminem
obnašanju. Svoja mišljenja naj argumentirajo. Mentor jih lahko vpraša ali so tudi
sami že doživeli podobno situacijo. Vzpodbuja naj jih tudi k diskusiji na kakšen
način bi reševali problem.

2 . 2

M o š k i / ž e n s k a

č e z

n o č

Mentor vzpodbuja udeležence, naj si predstavljajo, da so srečali dobro vilo, ki jih
čez noč spremeni v osebo drugega spola. Udeleženci naj reflektirajo spremembe
katere jih čakajo v privatnem kot tudi poklicnem življenjeu. Izpostavijo naj tudi
mišljenje o tem do kakšne mere bi sprememba spola vplivala na njihovo
osebnost.
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2 . 3

“ Sp r e m e m b a

V i d e z a ”

Mentor razdeli udeležence v pare. Naloga udeležencev je intervjuvati drug
drugega. Za tem drug drugega predstavita.
Namen vaje je spoznavati sebe skozi oči drugega ter slišati percepcijo druge
osebe

tebe. To je še posebej pomembno pri ženskah, ki so včasih manj

prepričane vase, zaradi česar se predstavljajo bolj skromno. Prednost te vaje je v
tem, da te predstavi nekdo drug, ki lažje in raje poudari posameznikove močne
strani in pozabi na slabosti.
Po predstavitvi vseh udeležencev sledi refleksija, kjer se morajo odločiti ali so
zadovoljni s predstavitvijo in se z njo strinjajo ali ne. Ugotoviti oziroma najti
morajo razlike, ki bi se pojavile, če bi se predstavljali sami. Prav tako se morajo
vprašati ali so jim pri predstavitvi laskali ali govorili resnico.

2 . 4

A n a l i z a

m e d i j e v

Pri tej vaji je naloga udeležencev poiskati število moških in ženskih imen, ki se
pojavljajo v medijih in jih razvrstiti po spodnji tabeli. Slike pridejo v poštev le če
se navezujejo na članek, pri čemer bralec ve na kaj se slika nanaša in kakšna je
funkcija posameznika/posameznice na sliki. Udeleženci naj prav tako preštejejo
odgovorne za članke (uredniki, avtorji, fotografi,…)
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Ženske

Moški

Skupaj

Kvota žensk po %

Kvota moških po
%

slike
naslovi

z

imeni
naslovnice
Domača
politika
zunanje
zadeve
Ekonomija
Kultura
Občine
Lokalno
okolje
Kronika
vmesna
vsota
zaznamek
vmesna
vsota
osmrtnice
skupaj

Ko udeleženci izpolnijo tabelo, naj diskutirajo o vtisih in občutkih, ki so jih dobili
tekom pregleda časopisa. Ali so pri tem opazili kakršnekoli razlike pri predstavitvi
moških in žensk.

78

Enakost Spolov in raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in Usposabljanju (PIU)

2 . 5

F o t o g r a f i j e

a l i

r i s a n k e

Mentor pokaže sliko udeležencem in jih vpraša, kaj jim pri tej sliki najprej pride
na misel.

Namesto te slike lahko mentorji uporabijo druge risbe, stripe,… pri njihovem
usposabljanju, da prikažejo drugačnosti in vzpodbudijo diskusijo in refleksije.
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2 . 6

H o b i

Cilji - namen
Hobi kot interesna dejavnost nam daje zelo pomembno informacijo o ljudeh. Cilj
delavnice je, da lahko udeleženci predstavijo svoj hobi, izvejo kaj več o hobijih
drugih ljudi, ter da pojasnijo zakaj se ukvarjajo ravno s tem hobijem.
Poleg tega pa je namen delavnice tudi vzpodbuditi dejavno in kvalitetno
preživljanje prostega časa, kar naj bi iz družbe izključenega posameznika
vzpodbudilo k socialni reintegraciji.
Tehnične zahteve



Skupina udeležencev od 10 -14



Listi papirja



pisala

Časovni okvir



1,5 ure

Opis
UVOD
1. SESTAVLJANJE BESEDE
Vodja skupine pripravi liste A-4 formata, na katerih je napisana po ena črka
nekega hobija npr. Avtomobilizem.
Na začetku vaje se udeleženci postavijo v krog, vodja vsakemu razdeli po en list
papirja z napisano črko. Naloga udeležencev je, da pravilno sestavijo besedo, ki
jim je vodja predhodno seveda ne zaupa.
2. PREPOZNATI KONJIČKA
Vodja skupine postavi na sredino kroga lističe z že vnaprej napisanimi vprašanji.
Vsak udeleženec dobi dva lističa, na katerih ima zapisana odgovora: DA in NE.
Nato udeleženci posamično vlečejo lističe z vprašanji. Posameznik, ki je na vrsti,
najprej sam zase razmisli, ali se ukvarja s konjičkom, zapisanim na lističu, ali ne
ter si pripravi listič z odgovorom, vendar ga skupini ne pokaže.
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Šele, ko vsi v skupini na znak vodje dvignejo listke z odgovori (DA oziroma NE), s
katerimi pokažejo svoja predvidevanja glede privrženosti konjičku udeleženca, le
ta pokaže svoj listek z odgovorom.
Vprašanja se vračajo na sredino, tako da se lahko isto vprašanje pojavi pri več
udeležencih. Vprašanja so lahko zelo različna (npr. Ali se rad voziš s kolesom? Ali
rad bereš rusko poezijo?), vendar mora biti odgovor na njih le da ali ne.

JEDRO
3. NEVERBALNA PREDSTAVTEV KONJIČKA
Vsak od udeležencev s kretnjami predstavi svoj hobi, drugi morajo uganiti, za
katerega gre. Vodja skupine na velik list papirja napiše imena udeležencev in
konjičke, ki so jih predstavili. Vodja skupine spodbudi diskusijo in udeležence
povabi k temu, da povedo kaj več o svojem hobiju.



Kdaj se je posameznik začel ukvarjati s tem hobijem?



Kaj mu pomeni ta hobi in ali se ob njem lahko razbremeni?

ZAKLJUČEK



Vam je današnje srečanje prineslo kakšno novo spoznanje?

Metode



Delo v malih skupinah



Delo v krogu



Vodena diskusija



Delo v parih, malih skupinah po 3-4 udeležence, individualno delo



Neverbalna komunikacija - pantomima

Vloga mentorja
Vodenje udeležencev v odprti diskusiji, z namenom da jih privede do njihovih
lastnih zaključkov na osnovi izkustveno doživljajske metode.
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3

Sp o l u

p r a v i č e n

j e z i k

Glede na naslov ni dovolj sama uporaba spolu pravičnega jezika, ampak je tudi
naloga mentorja, da pojasani učinek uporabe spolu pravičnega jezika pri
vzpostavljanju spolu občutljivega okolja.
Ta del priročnika je namenjen osvetljevanju stereotipnih idej o spolu, ki so bile
prenesene z jezikom. Vaje naj bodo narejene na osnovnem nivoju, da bi lahko
čim bolj izostrile zavest udeležencev v zvezi z enakostjo spolov.

3 . 1

K j e

s o

z n a n e

ž e n s k e ?

Trener razdeli udeležence v skupine po 3-4, z nalogo, da napišejo 3 različna
imena - športnikov, pevcev, politikov in drugih znanih osebnosti, ki se navezujejo
na njihov poklic.
Le v eni skupini, poda trener navodila v spolu pravičnem jeziku. Napišejo naj 3
različna

imena

športnikov/športnic,

pevcev/pevk,

politikov/političark,…

s

poudarkom, da ga zanimajo znane osebnosti obeh spolov.
Naslednji dan naj udeleženci prinesejo in predstavijo svoje plakate, kjer so
ženska imena napisana na desni strani in moška na levi. Po vsej verjetnosti bodo
skupine, ki niso dobile navodila v spolu pravičnem jeziku, imele na plakatih več
moških oseb, medtem ko bo kontrolna skupina imela več ženskih oseb. Vendar,
ne nujno, tudi enako število moških in žensk.
Vaji naj sledi vodena diskusija, kjer imajo udeleženci možnost reflektiranja
rezultatov. Trener naj vodi diskusijo v smeri poklicnega usmerjanja, ter vpraša
udeležence ali lahko pomislijo o poklicih, kjer je prisotno več enega ali drugega
spola.
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3 . 2

M o r a l a

Cilj - namen
V skupinini vzbuditi zavedanje, da ima vsakdo svoja moralna načela po katerih
živi in so zanj pomembna. Po drugi strani pa s pomočjo prijetnega ozračja, ki
nastane v skupini, doseči pri čimveč udeležencih raven pozitivnega sprejemanja
drugačnosti, ki kot takšna doprinese k nadaljni rasti in razvoju vsakega
posameznika.
Tehnične zahteve



Skupina udeležencev od 10-14



Plakat



flomastri

Časovni okvir



1,5 ure

Opis
UVOD
Članom skupine vodja pove, da se bodo tokrat pogovarjali o morali in da bo
skupini povedal zgodbo o nesrečni ljubezni, ki pa jo morajo pozorno poslušati, saj
je ne sme ponoviti.
Da bodo lažje sledili, vodja že vnaprej pripravi veliko risbo, na kateri označi vseh
pet najpomembnejših likov v njihovem osnovnem okolju.
Nato začne počasi pripovedovati zgodbo. Najpomembnejše postavke so:



- Peter in Margareta se globoko in strastno ljubita, vendar morata
zaradi zaposlitve zaživeti vsak na svoji strani velike in mogočne reke
Amazonke, ki je polna krokodilov in smrtonosnih piranh;



- Margareta si nekega dne močno zaželi videti Petra, zato se odpravi k
edinemu lastniku čolna na njeni strani reke - Stevenu, da bi ji ga
posodil za en dan;
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- Steven ji ponudi čoln v zameno za noč, ki bi jo morala Margareta
preživeti z njim, saj se je pred dvema letoma, ko je bil zaljubljen vanjo,
posmehovala njegovim darilcem in pozornostim, ki jih ji je daroval
(Margareta je bila takrat že zaljubljena v Petra);



- Margareta odgovori, da bo o ponudbi razmislila in odide domov. V
solzah prebedi noč;



- Zjutraj odide k Timu, njenemu in Petrovemu skupnemu prijatellju ter
ga poprosi za nasvet;



- Tim jo pazljivo posluša, dokončnega odgovora in nasveta pa ji ne da,
saj je zanj le-to prevelika odgovornost;



- Razočarana odide Margareta domov, noč spet prejoče, končno pa se
odloči, da bo ugodila Stevenu in spala z njim;



- Zjutraj naslednjega dne srečna ob sončnem vzhodu odjadra k
svojemu oboževanemu Peteru;



- Skupaj preživita čudovit dan, zvečer pa mu Margareta na hotelski
terasi mimogrede omeni, kako visoko ceno je morala plačati, da je
lahko prišla do njega;



- Peter presunjen in bled vstane od mize in ji ogorčeno pove, da se
odpoveduje njeni ljubezni in odide;



- Margreta skrušena in obupana, ne more razumeti Petrove nerazumne
reakcije in si skoraj izjoče oči, ko mimo pride njen in Petrov skupni
prijatelj John, ki živi na Petrovi strani reke;



- Pozorno posluša Margaretino pripoved in zapriseže, da se odpove
prijateljstvu s Petrom, če se le ta na bo streznil in še enkrat razmislil o
celotnem dogodku;



- Odide in išče Petra po vseh pristaniških gostilnah;



- Najde ga v nočnem baru Malibu, kjer Peter ves bled in obupan prazni
kozarčke ruma drugega za drugim;



- John mu pove za svoj razgovor z Margareto in svojo zahtevo.

JEDRO
Vodja skupino poprosi, da se udeleženci med seboj ne pogovarjajo. Razdeli jim
lističe in pisala ter skušajo oceniti z moralnega vidika ravnanja vsake izmed petih
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oseb. Pri tem sme vsaki od oseb podeliti le eno oceno, vrednosti 1 - 5 in jih na ta
način razvrstiti v lestvico. Dve osebi ne smeta dobiti iste ocene!
Prva raven
Po ocenjevanju udeležence prosimo, da glasno preberejo svoje ocene, vendar
brez komentiranja!
Hkrati opozori, da se bodo kasneje na podlagi podobnosti prebranih ocen
razvrstili v podskupine.
Druga raven
Udeležence v podskupinah vodja prosi, da oblikujejo skupinski rang ocen za vse
like, pri čemer pa morajo dopisati tudi razloge, zakaj ima vsaka izmed oseb
takšno oceno. Nato vse podskupine preberejo svoje ocene in argumente.
Tretja raven
Vodja na tej stopnji skuša spodbuditi podskupine k intenzivnemu dialogu, iz
katerega naj bi se pokazala različna vrednotenja moralnih zakonov, ki jih
zastopajo.
Pri tem seveda moralnih sodb ne skuša spreminjati ali celo vrednotiti, temveč
zbirati in istočasno zrcaliti pester mozaik razmišljanj, ki bolj pisan kot je, bolj
prispeva k poglabljanju in razširjanju svetovnega nazora vsakega člana skupine.
Vodja v ocenjevanju ne sodeluje, pač pa lahko na koncu, če ga prosi skupina,
pove svoje ocene, saj v nasprotnem primeru s svojo avtoriteto in vzorom lahko
zavre skupinsko dinamiko.
Metode
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Delo v malih skupinah



Delo v krogu



Vodena diskusija



Delo v parih, malih skupinah po 3-4 udeležence, individualno delo



Neverbalna komunikacija - pantomima
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Vloga trenerja
Pripovedovanje zgodbe, pregled ocen, razdelitev udeležencev v manjše skupine
ter usklajevanje in vzpodbujanje vseh udeležencev k argumenataciji ocen
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4

G o v o r i c a

4 . 1

t e l e s a

O p o n a š a n j e

Mentor prinese različne naloge, slike, pri čemer poda navodilo udeležencem, da
naj oponašajo mimiko prikazanih ljudi na slikah.
Vsak posameznik naj ima možnost postaviti se v vlogo obeh spolov, tako
moškega kot ženske. Slike, ki jih udeleženci predstavljajo naj prikazujejo starejše
ljudi, pripadnike etničnih skupin. Ljudi z različnimi socialnimi ozadji, menedžerje,
delavce, prizadete osebe,…
Za tem naj sledi diskusija o občutkih kakršni so se pojavili v vsakem posamezniku
ob oponašanju slik. Mentor naj direktno vpraša udeležence, v kateri vlogi so se
počutili ugodno in v kateri ne, kje so se počutili močne - šibke in ali jim je bilo po
godu posnemanje različnih osebnosti.
Vaja je namenjena samorefleksiji in refleksiji naših klišejev. Običajno pri tej vaji
ženske potrebujejo več maneverskega prostora, saj jih slike prikazujejo v
seksualnih pozah pogosteje kot moške, imajo največkrat zibajočo hojo in
največkrat sedijo z nogami široko narazen.
Opazovanje in s tem povezane izkušnje, ki so jih vzpodbudile poze različnih
modelov, naj bodo kritično analizirane v diskusiji, ki sledi.
Mentor naj tudi vpraša za razloge vsake upodobitve in da možnost udeležencem
da izrazijo svoje ideje o spolu in raznolikosti.
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4 . 2

R e š e v a n j e

k o n f l i k t i n i h

s i t a c i j
Cilj - namen
Pri udeležencih ozavestiti dejstvo, da so sposobni sami vplivati na razvoj in
globino konfliktne situacije ter jo istočasno tudi usmerjati.
Tehnične zahteve



Skupina udeležencev 10-14



Pisala



plakati

Časovni okvir



3 ure

Opis
1. DOTAKNI SE - Vodja povabi udeležence, da vstanejo ter pozorno prisluhnejo
njegovim navodilom ter jih seveda tudi izpolnijo. Navodila:



Vsi se dotaknite nekoga, ki nosi nekaj modrega;



Vsi primite komolec svojega soseda;



Vsi se dotaknite nekoga, ki ima oblečenega kaj zelenega;



Vsi se dotaknite ure svojega soseda…

2. ASOCIACIJE - Ko vsi zopet sedijo na svojih stolih, jih vodja prosi, naj v krogu
začno razmišljati o besedi ”konflikt”. Vajo ponovi 2X.
3. NEVODENA IGRA VLOG - Vodja parom v skupini, ki se po svoji volji odločijo
za sodelovanje, razdeli listke s situacijami, ki jih morajo odigrati čim bolj
neobremenjeno.

Igra

vlog

–

komunikacija

mora

izzveneti

čimbolj

nenadzorovano, čustveno, pri čemer udeležence opozori, da način igranja ni
pomemben, pomembno je le sodelovati.
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A. Oče pobesni, ker se njegov 17-letni sin le redkokdaj drži dogovora o tem,
kdaj se mora zvečer z zabave vrniti domov.
B. Brat in sestra se skregata, ker je sestra brez bratovega dovoljenja oblekla
njegov najljubši pulover.
C. Delodajalec hoče odpustiti svojo delavko, ki ni privolila v razmerje z njim.
D. Mož se spre z ženo, ker je zopet prišla domov vinjena.
E. Delavca se na delovnem mestu spreta zaradi tatvine.
F. Mati je ogorčena, ker je zalotila svojo 16-letnico pri kajenju marihuane v njeni
sobi.
G. Žena je razočarana, ker je mož brez njenega dovoljenja hčerki kupil dirkalno
kolo.
H. Delavec že spet zamudi na delo…
I. Delavka je spet prišla vinjena na delovno mesto.
J. Delavka se je prišla »pogovorit« o plači, ki je zamujala.
K. Poslovni partner želi prekiniti sodelovanje, ker ni privolila v razmerje z njim.
Ko vsi pari odigrajo, ponovno sedejo v krog ter ocenijo svoja opažanja na 2eh
ravneh:
Prva raven poteka v parih, pri čemer vodja na velik list papirja zapisuje ključne
besede:



Kako sta doživela svoji vlogi?



Kaj vama je bilo všeč?



Kaj vaju je v vajini komunikaciji najbolj motilo?

Druga raven poteka v skupini, ob sodelovanju vseh članov, vodja skupine zopet
zapisuje ključne besede:



Kakšna bi morala biti medsebojna komunikacija, da bi bilo počutje in
sodelovanje obeh partnerjev kar najboljše?

1. VODENA IGRA VLOG
Pari iz prejšnje vaje se zamenjajo tako, da vodja vse udeležence prosi, da
vstanejo, ter začno brez besed hoditi po prostoru. Čez nekaj trenutkov vzklikne:
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»Svojega najbližjega soseda primi za ramo!« Če se jih več nabere na kupu, jih
vodja sam razdvoji v pare.
Listke z že prej odigranimi situacijami udeleženci vrnejo vodji, ki jih ponovno
premeša tako, da vsak par potegne novo situacijo.
IGRA VLOG
Vodja prosi, da se skupina razdeli v pare in vsakemu paru da primer - situacijo za
igranje. Na razpolago jim da 5 min - toliko, da se med seboj dogovorijo, kdo bo
koga igral.
Igranje mora potekati čim bolj spontano, pri čemer ni toliko pomembna rešitev
kot iskanje le te s pomočjo dialoga.
Vodja igranje posameznega para prekine po približno 5 min, ko se že povsem
jasno pokaže način komuniciranja.
Še pred igranjem vodja skupino opozori, da je nepomembno, kako dobri ali slabi
igralci so, važno je le, da prikažejo način reševanja konfliktne situacije.
Ko vsi pari odigrajo svoje vloge in situacije, vodja na vidno mesto obesi plakat,
na katerega je že prej narisal 10-stopenjske ocenjevalne lestvice za vse igrane
situacije, nad vsako posebej pa napiše, za katero gre.
A. Oče pobesni, ker se njegov 17-letni sin le redkokdaj drži dogovora o tem,
kdaj se mora zvečer z zabave vrniti domov.
B. Brat in sestra se skregata, ker je sestra brez bratovega dovoljenja oblekla
njegov najljubši pulover.
C. Delodajalec hoče odpustiti svojo delavko, ki ni privolila v razmerje z njim.
D. Mož se spre z ženo, ker je zopet prišla domov vinjena.
E. Delavca se na delovnem mestu spreta zaradi tatvine.
F. Mati je ogorčena, ker je zalotila svojo 16-letnico pri kajenju marihuane v njeni
sobi.
G. Žena je razočarana, ker je mož brez njenega dovoljenja hčerki kupil dirkalno
kolo.
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Nato prosi člane skupine, da ocenijo igrani odnos in način komunikacije, ki je
bila zanj značilna, pri čemer lahko uporabijo ocene od 1 do 10. Ena pomeni nizko
oceno, 10 najvišjo.
Ob tem poudari, da ne ocenjujejo kvalitete in načina samega igranja.
Člani skupine individualno ocenijo vsako situacijo posebej - razen tiste, v kateri
so igrali sami. Te ne komentirajo.
Ko so ocenjene vse situacije, vodja skupine izbere tisto, kjer so ocene najbolj
raznolike in je med najnižjo in najvišjo največji razpon.
Šele nato je dovoljen komentar v krogu: vsak ocenjevalec mora povedati razlog
za svojo oceno.
Temu sledi razgovor, ki ga vodja začne s počutjem izbranega para med igranjem;
•

kaj bi morala storiti za boljše počutje,

•

kakšna naj bi bila njuna komunikacija, ki bi jima omogočila boljše
sporazumevanje glede na situacijo in odnos, kakršnega sta imela?

Pri razgovoru aktivno sodeluje vsa skupina in prispeva svoje ideje za izboljšanje
komunikacije.

ZAKLJUČEK



Kako ste doživeli današnje srečanje?



Vam je prineslo kaj novega? Kaj?

Metode



Delo v korgu



V manjših skupinah po 3-4



Igra vlog

Vloga mentorja
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Vodenje diskusije, razdelitev udeležencev v manjše skupine, usmerjanje pri igri
vlog.
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5

I g r e

5 . 1

v l o g

Z a p o s l i t v e n i

r a z g o v o r

Oseba A je pred kratikim zaključila z vajenstvom za tesarja in trenutno piše vlogo
za zaposlitev v podjetju, ki išče m/ž tesarja. Edini pogoj za zasedbo delovnega
mesta je uspešno zaključeno vajništvo. Na zaposlitvenem razgovoru delodajalec
pojasni predstavnicam ženskega spola, da je bil oglas za prosto delovno mesto
napisan v spolu pravičnem jeziku, v resnici pa iščejo moškega, zaradi težaškega
dela, kot tudi zaradi tega, ker v njihovih prostorih ni slačilnice in stranišča za
ženske, saj bi bila zaposlena prva in edina ženska. Delodajalec jasno in glasno
pove, da bi mu bilo najbolj ugodno zaposliti moškega, pri čemer se je izgovarjal
tudi na nespodobno govorjenje zaposlenih, in na to, da bo v kratkem tako ali
tako zanosila.
Mentor zaprosi udeležence, da se razdelijo v majše skupine po 3-4 ter si tudi
razdelijo vloge, ki jih bodo odigrali v simulaciji prej opisanega razgovora.
Temu sledi diskusija o možnih reakcijah na predstavljeno diskriminacijo.
Udeleženci naj tudi predstavijo način, kako bi delavka prepričala delodajalca, da
jo zaposli.
Mentor naj spodbuja moški del udeležencev, da se postavijo v žensko vlogo,
ženske pa naj prevzamejo vlogo delodajalca.
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Cilji - namen
Cilj te igre vlog je seznanjanje s fenomenom različnih komunikacijskih vzorcev
moških in žensk. Poleg tega morajo biti udeleženci pozorni tudi na vzorce
govorice telesa. Igri vlog sledi diskusija, katere namen je ocenjevanje vlog
moških in žensk. Stereotipi naj se kritično analizirajo.
Tehnične zahteve



Karte z vlogami



Dovolj prostora za predstavitev simulacij



Enako število moških in žensk

Časovni okvir



20 minut za pripravo



15 minut predstavitev



15 minut diskusije

Opis
Udeleženci so razdeljeni v skupine z enakim številom oseb. Idealno je, da so v
vsaki skupini štirje udeleženci, lahko pa igra vlog izvedemo tudi samo s tremi.
Ženska igra vlogo direktorice, ki daje velik poudarek na kontekst spolov. Ko so
skupine sestavljene, vsak udeleženec dobi kartico z napisano vlogo, ki jo mora
odigrati. Vaja je bolj učinkovita, če moški igrajo ženske vloge in obratno. Opisi
karakterjev na karticah so narejeni po stereotipih o moških in ženskah (moški direktor, ženska - asistentka).
1. Vsaka skupina ima nasledenje vloge:
2. Kadrovnik, ki je vabil na razgovor.
3. Pomočnica direktorja, ki je prav tako prisotna na razgovoru, včasih
postavi kakšno vprašanje. Drugače je bolj zadržana, več posluša.
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4. Kandidatka – ženska, ki predstavlja svoje sposobnosti in poskuša
prepričati direktorja o svojih sposobnostih in pomembnem prispevku
za podjetje.
5. Kandidat - moški, ki predstavlja svoje kvalitete in skuša prepričati
direktorja o svojih sposobnostih in doprinosu k podjetju.
Metode dela



Simulacija resnične življenjske vloge, ki temelji na konceptu spola



Diskusija z refleksijo opazovalcev

Vloga trenerja
Naloga trenerja je, da opazuje ali igralci resnično igrajo svoje vloge: moški –
ženske in ženske – moške. Ali zavzeto spreminjajo obnašanje in način
komunikacije? Ali ženske postanejo bolj tekmovalne če se prelevijo v moške? Ali
so moški bolj tekmovalni? Kako ženske predstavljajo svoje kvalitete? Ali so videti
samozavestne? Kaj pa moški? Ali povzdigujejo svoje kompetence v višave?
Mentor mora prav tako posvečati pozornost neverbalni komunikaciji med
igranjem vlog. Ali moški zahtevajo manj prostora zase? Ali držijo roke in noge k
sebi? Ali se ženske začnejo potiti, medtem ko so postavljene v vlogo moškega?
Kdo je sprejet? Moški ali ženska? Iz kakšnega razloga?
Po simulaciji trener povezuje opažanja neakterjev v diskusijo. Opažanja je
potrebno umestiti v kontekst enakosti spolov in raznolikosti. Ali imajo udeleženci
predsodke o tipični ženski/moškem.
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5 . 2

Z a p o s t a v l j e n e

s k u p i n e

Cilj
Situacije pripomorejo udeležencem pri zavedanju, da so predsodki avtomatično
povezani s kulturnimi manjšinami, istospolno usmerjenimi ali pa samo s
posamezniki, ki so nezavedno in nenamerno v konfliktu z večino. Še posebej
bodo do izraza prišli udeleženci, ki so si ustvarili različne predsodke. Udeleženci
morajo spoznati, da so predsodki nekaj kar smo ponotranjili in je nihova
odstranitev mogoča le s stalno samorefleksijo. Sledeče diskusije pripomorejo k
refleksiji o podobah, ki jih imamo o kulturnih manjšinah in heteroseksualcih.
Predsodki naj se kritično analizirajo.
Predhodni tehnični pogoji



Kartice/listki z vlogami



Dovolj prostora za igro vlog



Uravnoteženo število moških in žensk

Časovni okvir



20 minut za pripravo



15 minut za predstavitev



15 minut za zaključno diskusijo

Opis
Udeleženci naj se razdelijo v številčno enake skupine. Vsaka skupina mora
odigrati različne sitaucije. V teh sitaucijah ljudje postanejo žrtve seksualne ali
kulturne diskriminacije. Vsaka skupina dobi karte, kjer so opisane situacije, vsak
udeleženec pa dobi opis njegovega karakterja.
Situacija1: V šoli: Učenka iz Bosne in Hercegovine nosi naglavno ruto iz verskih
razlogov. Učitelj jo prosi, če si jo lahko sname saj s tem moti delo v razredu.
Učenka zavrne prošnjo, zaradi česar se z učiteljem zapleteta v prepir. Zraven se
vmešata še dva učenca, eden zagovarja učenko, drugi se strinja z učiteljem.
1. Dekle z naglavno ruto, ki močno verjame v svojo vero.
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2. Ksenofobičen učitelj, ki ne odobrava drugih religij.
3. Fant, ki zagovarja dekle in opozarja učitelja na človekove pravice.
4. Dekle, ki je mnenja, da naglavne rute ne sodijo v razred.
Situacija 2: Dekle ima novega fanta, ki prihaja iz Konga. Spoznala ga je pred
dvema mesecema, sedaj ga želi predstaviti svojim staršem na domači večerji.
Zaveda se dejstva, da je njen oče ksenofobik, zaradi česar je močno živčna.
Mama je naprednejšega mišljenja in je občasno sposobna umiriti svojega moža.
Družina se pred večerjo sestane, da razmisli in se pogovori o nastali situaciji.
1. Dekle, ki bi rado predstavilo fanta svojemu ksenofobičnemu očetu.
2. Oče, ki je prepričan, da barva fanta njegovega dekleta avtomatično daje
oznako preprodajalca drog. Želi, da se hčerka poroči z belcem.
3. Mama, kateri je vseeno kakšne barve kože je hčerkin fant. Ostane
diplomatska skozi vso situacijo in skuša prepričati moža, da so njegovi
predsodki neupravičeni.
4. Hčerka, ki študira mednarodne odnose in sploh ne more razumeti očeta.
Ne more se več brzdati in ostati na diplomatski ravni zaradi česar to očetu
tudi očita.
Situacija 3: Mama štiriletnega sina sedi skupaj s prijateljico na kavi. Pogovor
nanese na njenega sina, ki želi nositi roza oblačila in čevlje, se raje igrati s
punčkami kot s kockami, avtomobili ali drugimi podobnimi fantovskimi igračami.
Prijateljico vpraša za nasvet.
1. Mama, ki jo skrbi za sina, saj se boji, da ga v vrtcu zasmehujejo.
2. Prijateljica, ki je šokirana ob poslušanju novic. Svetuje ji naj mu prepove
nošenje roza oblačil. Punčke naj raje odmakne iz sobe, namesto tega
pa mu kupi nove kocke in avtomobile.
3. Druga prijeteljica enostavno sprejme naravni razvoj otroka. Da ji nasvet
naj enostavno upošteva njegove želje, ter jo posvari o posledicah, če ga
želi spremeniti.
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Situacija 4: gejevski par se drži za roke na avtobusu. Poleg njiju se
poljublja par heteroseksualcev. V avtobus stopi gospa, ki s prebadajočim
pogledom gleda homoseksualni par, pri čemer totalno ignorira »normalni«
par. Po nekaj minutah ženska ne more biti več tiho in spregovori: »Ali
morate to početi v avtobusu? Nihče ni zainteresiran za vajino razmerje.«
1.

Gejevski par, ki se v avtobusu drži za roke, medtem ko se

pogovarjata o bogu in svetu.
2.

Heteroseksualni par, ki nič ne govori ampak se ves čas poljublja.

3.

Ženska, ki se počuti ogroženo s strani obnašanja homoseksualcev in

na koncu le skritizira njuno obnašanje.
4.

Druga ženska, ki brani par.

Metode



simulacija vlog iz resničnega življenja



diskusija z refleksijo v zvezi z opazovanjem in ponotranjanjem stvari

101

5 . 3

St a l i š č a

Cilji
Spoznati, kako pomembna so naša stališča, ki jih imamo zakoreninjene v svojih
mišljenjih in vzorcih obnašanja in kako težko jih je spremeniti, za kar je potrebno
konstanto reflektiranje svojega obnašanja.
Predhodni pogoji
listi z napisi različnih stališč
listki s tezami
žogica
Časovni okvir
1,5 ure za popolno izvedbo
Opis
UVOD
Mentor razdeli sodelujočim listke, na katerih so napisane različne trditve, npr.
“Posvojenim otrokom je najbolje čimprej povedati, da so posvojeni” ali “človek je
monogamno bitje”. Naloga tistega, ki začne igro (najbolje je, da je to somentor)
je, da navede argument, ki zagovarja trditev. Zatem vrže žogico (oziroma
pokliče) naslednji osebi. Ta mora navesti proti – argument in nato za trditev z
njegove listka navede argument itd. Igra se zaključi, ko vsi sodelujoči preberejo
in zagovarjajo svoje trditve ter nanje tudi prejmejo odziv.
JEDRO: Trditve
Na tla postavimo tri liste na katerih piše “Popolnoma se strinjam”, “Delno se
strinjam” in “Ne strinjam se”. Nekdo iz skupine stopi v sredino, mentor pa mu
prebere trditev. Sodelujoči mora nato stopiti poleg enega izmed treh listov.
Nekatere izmed mogočih trditev so:



- Moški so bolj sposobni direktorji kot ženske.



- Starši naj se ne vpletajo v zanimanje svojih otrok.



- Posameznik mora delati samo tisto, za kar dobi materialna sredstva.



- Posamenik, ki je zaključil fakulteto naj ne dela v nižjem poklicu.
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Za vsako trditev je prostovljec druga oseba. Potem, ko se postavi na določeno
mesto, torej izrazi svoje mnenje, ga poskušajo ostali člani skupine nagovoriti, da
spremeni svoj izbor. Ob tem mu podajajo argumente za ali proti. Opazujemo, če
si posameznik pod pritiskom skupine premisli o svoji izbiri.
Po 10 – 15 minutah vsi sedijo v krogu in se pogovorijo o tem kako in zakaj so
zamenjali svoje položaje.
Pogovor se lahko odvija s pomočjo vprašanj:
¾ Kako si se počutil/a pod takšnim pritiskom?
¾ Kako se počutiš ko nasprotuješ osebi, ki ti je blizu?
¾ Kateri argument je bil tisti, zaradi katerega si spremenil/a svoje mišljenje?
¾ Kako si se počutil/a, ko si zamenjal svojo prvo izbiro?
¾ Ali se prilagajamo obstoječi situaciji, ali jo poskušamo spremeniti?
Če v delavnici sodelujejo nezaposleni, se nadalnji pogovor lahko osredotoča na
njihov položaj:
¾ Kako težko nezaposleni menjajo položaje?
¾ Zakaj je to tako?
¾ V katerih primerih je to najtežje?
¾ Katere metode lahko uporabi mentor za pomoč?
¾ Kako uspešni smo v spreminjanju položaja?
Metoda



Skupinsko delo, individualno delo

Vloga mentorja
Vodenje zaključne diskusije kjer jim postavlja vprašanja.
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5 . 4

M o j e

d e l o v n o

m e s t o

-

k a r i e r a
Cilji
Pomoč udeležencem pri načrtovanju lastne poklicne kariere; v samem procesu
pomoč pri ozaveščanju in samo-oceni uresničljivosti posameznikovih želja, ki
temelji na podrobnem razmisleku o vzrokih za posameznikovo željo; prevzemanje
odgovornosti za lastno poklicno kariero in uresničevanje le-te.
Predhodni pogoji



Pripravljeni plakati z razpredelnicami – za vsakega posameznika posebej,



Flumastri – markerji.

Časovni okvir



1,5 ure za popolno izvedbo

Opis
PROBLEMSKE SITUACIJE: ŽELJE
•

Člani skupine se razdelijo v podskupine in se posvetujejo o vrstnem redu
obravnavanja želja članov podskupine. Prvo, ki jo izberejo, zapišejo kot
naslov na večji list papirja, ki so ga dobili ob razdelitvi v podskupine od
vodje in je razdeljen na 7 kvadratov, ki jih bodo udeleženci v nadaljevanju
postopno izpolnjevali.
Predlog: zaradi večje preglednosti naj v podskupinah želje posameznika
obravnavajo postopno in v celoti do konca, šele nato naj nadaljujejo z
drugim članom.
Seveda pa je možno dopolnjevanje predhodnih, že obravnavanih načrtov.

PROBLEMSKA SITUACIJA:



V podskupini naslednjih 5-10 min poteka dejavno »viharjenje idej«,

en član podskupine pa zapisuje misli, ki se porajajo preostalim, ko
razmišljajo

o

vseh

posameznikove želje.
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možnih

VZROKIH,

pomembnih

za

nastanek
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VZROKI ZA SITUACIJO:



Potem, ko so se dotaknili čimveč vzrokov za posameznikovo željo, se

v podskupinah pogovorijo o posameznih vzrokih, jih skušajo oceniti,
razvrstiti ter končno izločiti 3, za katere vsi menijo, da so najpomembnejši
pri nastanku posameznikove situacije. Ob zapisu pa napišejo tudi kratko
obrazložitev za posamezen vzrok.
IZLOČITEV TREH VZROKOV Z ARGUMENTACIJO:
1.
2.
3.
Nato se v podskupini naslednjih 5-10 min posvetijo dejavnemu »viharjenju idej«,
en član podskupine pa zapisuje misli, ki se porajajo preostalim, ko razmišljajo o
vseh možnih REŠITVAH, pomembnih za uresničitev posameznikove želje.
REŠITVE ZA SITUACIJO:



Sledi podrobna obravnava možnosti za realizacijo posamezne

REŠITVE. Namen posamezne obravnave je predvsem kristalizacija najbolj
verjetne učinkovite rešitve.
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NAJBOLJ URESNIČLJIVE REŠITVE
1.
2.
3.
V nadaljevanju, ki sledi, podskupina zapiše le eno rešitev, za katero člani menijo,
da je najverjetnejša za uresničitev posameznikove želje.
IZBOR ENE REŠITVE:
•

Za izbrano rešitev skušajo udeleženci izbrati oziroma določiti posamezne
korake, ki bodo pripeljali k uspešni odpravi problemske situacije.

POSAMEZNI KORAKI ZA RAZREŠITEV POSAMEZNEGA VZROKA:
1.
2.
3.
Za konec pa vsi skupaj opredelijo tudi čas, v katerem naj bi se pokazala pozitivna
sprememba.
ČAS, DO KDAJ NAJ BI SE POKAZALA POZITIVNA SPREMEMBA:
•

Zadnji korak predstavlja predstavitev plakatov vseh članov vseh
podskupin ter komentiranje opravljenega dela tako, da lahko možne
dopolnitve še prenesejo na plakate.

Metoda



Skupinsko delo,



individualno delo,



delo v manjših skupinah
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Vloga mentorja
Je vodenje zaključne diskusije kjer vsakega posameznikav usmerja ter mu nudi
možnost, da pove svoje mišljenje.
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6

A n a l i z a

6 . 1

v i d e o

S v e t o v n a

m a t e r i a l a

k o n f e r e n c a

ž e n s k
Cilji
Udeleženci bi se morali zavedati dejstva, da je zelo popularna glasba, sprejeta s
strani širše družbe zelo sramotna za ženske. Prepoznali naj bi, da za tem še
vedno stoji patriarhalni sistem. Mentor naj jim jasno predoči, da dokler bodo
ženske prikazovane v zelo seksističnem kontekstu, ne bo možno doseči enakosti
med spoloma.

Predhodni pogoji



Televizija in DVD player



Papir in pisalo za zapiske

Časovni okvir



15 minut opazovanja



20/30 minut za diskusijo

Opis
Mentor pokaže različne video spote znanih pesmi, ki se vrtijo na MTV.
Poseben poudarek, da so lahki glasbeni zvrsti R'n'B, kjer so ženske prikazane
kot seksualni objekt, vedno na razpolago moškim, njihovim potrebam in
željam. Preden mentor pokaže video spote, da udeležencem navodilo, da si
zapisujejo svoje občutke in vtise, medtem ko gledajo.
Lahko pa vsakemu posamezniku dodeli posebno nalogo. Npr.:



Kaj imajo ženske oblečeno? Kaj imajo oblečeno moški?



Kako bi opisal govorico telesa žensk/moških? Kakšne so razlike? Kako se
premikajo?



Koga večkrat prikažejo, moške ali ženske?
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O čem govori besedilo?



Kdo je v močnejši poziciji in zakaj?

Po opazovanju udeleženci zberejo njihove vtise ter pričnejo z zaključno
diskusijo. Mentor skupaj z udeleženci analizira opažanja.

Vloga mentorja
Mentor naj v diskusijo vključi naslednja vprašanja:



Kako močno te predstavitve žensk vplivajo na njihov socialni videz?



Ali te predstavitve žensk vplivajo na moška pričakovanja in njihove

poglede na žensko?

Metode



Analiza video materialov z namenom dviga zavesti, da je tudi v pop
kulturi

zaznati

spolne

neenakosti,

ki

temeljijo

na

seksizmu

in

diskriminaciji.



Diskusija na podlagi refleksije katere namen je spoznati nepravičnosti, ki
so predstavljene v video spotih.
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6 . 2

A n a l i z a

T V

f i l m o v

i n

n a d a l j e v a n k
Cilj
Udeleženci naj bi se naučili gledati TV na splošno bolj kritično. Nadaljevanke, ki
se zdijo zabavne, so velikorat zasnovane na stereotipih moških in ženskih vlog in
so videti kot oblika diskriminacije. Mentor mora udeležencem jasno predstaviti,
da imajo mediji močan vpliv na oblikovanje mišljenja ljudi.
Primer: “Razočarane Gospodinje”
Predhodne tehnične zahteve



Televizija in DVD predvajalnik



Papir in pisalo za zapiske

Časovni okvir
 50 minut opazovnja



30 minut diskusije

Opis
Mentor naj prikaže posamezne epizode nadaljevanke »Razočaranih Gospodinj« z
dodeljenimi nalogami opazovanja. Udeleženci morajo biti pozorni na predstavitev
vodilne ženske vloge. V nadaljevanju naj tudi primerjajo ženske karakterje z
moškimi.
Vloga mentorja
Mentor naj postavlja naslednja vprašanja



Kakšne so značilnosti karakterejev?



Katere so njihove slabe in dobre strani?



Ali so podrejene moškim? Če da, do kakšne mere?



Kaj nosi glavna ženska vloga?



Ali so zaskrbljene glede svoje zunanjosti?
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Ai so odvisne od moških?

Metode



Aanaliza popularne TV nadaljevanke z namenom osveščanja, da so
narejene na podlagi stereotipnih in diskriminatornih predstavitev ženskih
vlog.



Diskusija z namenom reflektiranja čemu je potrebno videz žensk
predstavlajti na diskriminatoren in stereotipičen način

Primer: “Varuška”
Cilji
Enako kot pri »Razočaranih Gospodinjah«
Predhodne tehnične zahteve
Predhodni pogoji
 Televizija in DVD player



Papir in pisalo za zapiske

Časovni okvir
 50 minut opazovnja



30 minut diskusije

Opis
Mentor prikaže eno ali dve epizodi nadaljevanke »Varuška« kjer morajo
udeleženci opazovati vodilno žensko vlogo v primerjavi z njenim delodajlcm.
Vloga mentorja
Mentor lahko zastavi naslednja vprašanja



Kaj najbolj vzbuja pozornost na vodilni ženski vlogi?



Kaj so dobre in slabe strani tega?



Ali ima kakšne kompetence?



Kako izgleda njeno poklicno življenje?



Ali bi rekli, da je podrejena moškemu? Če da, zakaj?



Kakšna je njena vloga v družbi?
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Kakšna je vloga njenega delodajalca?

Metode
Enako kot pri »Razočaranih gospodinjah«
Naslednji primeri so lahko: „Naša mala klinika“, “Obalna straža”, …
Primer: “Fantje ne jočejo”
Cilji
“Fantje ne jočejo” je zelo dramatičen filim, ki generealno močno vpliva na ljudi.
Emocionalni vpliv udeležence pripelje do tega, da reflektirajo družbeno ignoranco
do posameznikov, ki ne upoštevajo njenih norm. Film kruto predstavlja kakšne so
posledice neupoštevanja družbenih pričakovanj ter kako lahko zaradi tega
popolnoma uničijo posameznika. Mentor se postavi v vlogo družbe, pri čemer
krutost filma pripomore k temu, da si udeležnci upajo spregovoriti o vsebinah kot
je homoseksualnost, ipd. Tabuji so v tej vaji glavni cilj usposabljanja.
Predhodne tehnične zahteve
 Televizija in DVD player



Papir in pisalo za zapiske

Časovni okvir
 114 minut gledanja filma in opazovanja



30 minut dela v parih



30 minut zaključne diskusije

Opis
Mentor pokaže film "Fantje ne jočejo", pri tem udeležence prosi, da si zapišejo
svoja opažanja in emocije. Po končanem filmu, mentor zaprosi moške in ženske,
da predstavijo kar so zapisali (lahko v parih ali v malih skupinah). Za tem sledi
zaključna diskusija.
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Vloga mentorja
Mentor lahko postavlja sledeče vprašanja:



Kateri so razlogi za tragične dogodke v filmu? Po čigavi krivdi?



Predstavljajte si, da se sami nahajate v glavni vlogi. Ali bi storili isto?
Skrili svojo idnetiteto ali bi o tem govorili odprto?



Kakšne bi bile reakcije vaše družine in prijateljev



Ali imate kakšnega prijatelja znanca, ki se je znašel v podobni situaciji,
se spopada s podobnimi problemi?

Metoda
 Ogled sociokritičnega filma, da lahko udeleženci komentirajo in
reflektirajo pričakovanja družbe, katerih nekateri posamezniki ne
zmorejo izpolniti



Delo v parih ali skupini, da posamezniki, ki niso dovolj samozavestni
prav tako lahko predstavijo svoje mišljenje, čustva in vtise



V zaključni diskusiji se o vtisih pogovorijo skupaj s trenerjem, ki jih lahko
pripelje do vpogleda v situacijo.
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6 . 3

O d g o v o r n o s t

Cilji
Obdelati temo odgovornost na način, ki dovoljuje udeležencem izažati njihova
mnenja.
Izpostaviti, da moramo vsi prevzeti del odgovornosti, če želimo biti v življenju
uspešni in cenjeni.

Predhodni tehnični pogoji



Skupina udeležencev od 10 -14 ljudi



Kartice z napisanimi različnimi odgovornostmi

Časovni okvir



15 minut za uvodno vajo



1 ura za jedrno vajo



30 minut za zaključno diskusijo

Opis

UVOD
1. Vaja
Udeleženec svojemu sosedu ali sosedi z različnimi gibi, gestami ali simulacijo
neverbalno pokloni stvar, medtem ko prejemnik ali prejemnica ne razume,
kaj mu/ji poklanja. Ko sosed ali soseda ugotovi, kaj ji je poklonjeno pokima z
glavo in neverbalno poklanja nekaj drugega naslednji osebi. To ponavljamo
dokler se krog ne zaključi. Potem udeleženci sedejo na svoja mesta in vsak
pove, kaj je dobil.
2. Vaja
Vsak udeleženec v skupni napačno izgovori svoje ime.
3. Vaja
Asociacije na besedo odgovornost – en krog.
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JEDRO
Udeležencem mentor razdeli kartice na katerih so vprašanja na temo
odgovornost.
Odgovornost staršev za vzgojo otrok.
Odgovornost otrok do skrbi staršev.
Odgovornost do izpolnjevanja nalog na delovnem mestu.
Odgovornost do prijateljev in obratno.
Odgovornost delodajalaca do zaposlenega.
Odgovornost do samega sebe.
Odgovornost v zakonu. Odgovornost do družbe (države).
Odgovornost do naravnega okolja.
Odgovornost v ljubezni.
Odgovornost do družbene in private lastnine.
Odgovornost do točnosti.
Odgovornost do tistih, ki potrebujejo pomoč.
Vsak udeleženec v skupini komentira svoje vprašanje, ostali člani skupine pa
lahko nato podajo dodatne komentarje in predstavijo svoje mnenje.

Metoda



Delo v skupini

Vloga mentorja
V zaključni diskusiji mentor lahko postavlja sledeča vprašanja:
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Kaj menite o odgovornosti v komunikaciji?



Menite, da je odgovornost v osebi sami, ali se razvije s časom?



Kako gledate na neodgovornost ljudi okoli vas?



Menite, da so starejši bolj odgovorni kot mladi?



Pridobimo odgovornost z izkušnjami ali kako drugače?
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7

G o v o r

s p o l u

a l i

p r e d s t a v i t e v

p r a v i č n e m

v

j e z i k u

Cilji
Udeleženci naj se počasi navajajo na uporabo spolu pravičnega jezika, da ga
bodo uporabljali lahko tudi kasneje v poklicnem življenju. Refleksija naj bi
pomagala udeležencem osvetlili pomembnost jezika, ki ravno tako vpliva na ideje
in koncept mišljenja o spolni raznolikosti.
Predhodne tehnične zahteve
 Katerakoli tema v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanem



Predstavitev na računalniku v Power Point formatu



Predstavitev na plakatih



Predstavitev na prosojnicah

Časovni okvir
 5 minutni govor na udeleženca



5- 10 minutna povratna informacija na govor udeleženca

Opis
Vsak udeleženec naj po svoji izbiri predstavi temo, ki je povezana z njegovim
poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Vaja bo še bolj učinkovita, če bo
njihova predstavitev vključevala poleg posamezne teme tudi aspekt spola, vendar
pa to ni nujno. Pri poklicnem usposabljanju na področju tehničnega sektroja, naj
bo tema s področja enakosti spolov predstavljena s strani žensk. Mentor prosi
vse udeležence, da pripravijo njihovo predstavitev na plakatih, prosojnicah, v
power point formatu ali na kakšen drugačen način. Med predstavitvijo se drugi
udeleženci in mentor osredotočajo na jezik, katerega uporablja govorec. Po vsaki
predstavitvi sledi povratna informacija z refleksijo o učinkovitosti splou
pravičnega jezika.
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Metode dela
 Govor/predstavitev v spolu pravičnem jeziku, kjer se na novo osvojeno
teoretično znanje in zavedanje pomembnosti enakopravnosti spolov
srečuje s prakso



Refleksija, kjer vsak posameznik pove, do katere mere se je pri njemu
koncept enakopravnosti moških in žensk spremenil z uporabo spolu
pravičnega jezika.
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8

D r u g a č n o s t

8 . 1

S e m

t o

k a r

s e m ?

Cilji
Vaja refleksije daje udeležencem možnost, da spoznajo do katere mere jim je
družba preprečila, da razvijajo svojo osebnost neodvisno od dejstev kot so
enakopravnost spolov in entnično ozadje. Spomnejo naj se tudi svojih
potencialov in talentov, katere jim je družba potisnila v ozadje (zatrla).
Potrebujejo vzpodbude, da ponovno odkrijejo svojo osebnost.
Predhodni tehnični pogoji
 Papir in pisalo za zapiske



Enako število moških in žensk

Časovni okvir
50 minut
Opis
Udeleženci so v majhni skupini z enakim številom moških in žensk. Mentor jih
vzpodbuja, da govorijo o svojem življenju.
Vloga mentorja
Mentor jih sprašuje naslednja vprašanja:



Ali sem dosegel/a kar sem hotel doseči?



Ali sem vedno sledil/a svojim interesom, ali sem se večini odpovedal in
žrtvoval veliko stvari?



Imam včasih občutek, da me nepravično obravnavajo zaradi barve moje
kože/spola/religije/starosti/spolne usmerjenosti/socialnega ozadja/… ?



Ali

sem

kdaj

postal

žrtev

diskriminacije

zaradi

barve

moje

kože/spola/religije/starosti/spolne usmerjenosti/socialnega ozadja/… ?



Ali dejstvo da sem ženska ali del manjšine, vpliva na moj razvoj v
profesionalnem življenju?
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Ali vpliva to tudi na moje privatno življenje?
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Sem dobil/a možnost izpolnitve samega sebe, ali moj spol oziroma
pripadnost manjšini preprečuj realizacijo postavljenih ciljev?

Metoda dela
Skupinsko delo z refleksijo osebnih izkušenj udeležencev.
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8 . 2

D r u ž b a

t i

n a j d e

m e s t o

Cilj
Različne pozicije v skupini predstavljajo statuse ljudi, ki jih imajo v družbi in naj
bi pomagale pri vizualizaciji neenakosti v družbi. Vaja naj bi udeležencem
pomagala spoznati aktualne omejitve, ki se nanašajo na posamezne manjšine in
na ženske v družbi. Izjave bodo lahko na plano prinesle oblike diskriminacije,
katere udeleženci pred tem še niso upoštevali. Imajo možnost, da sebe postavijo
v vlogo drugega in razvijejo empatijo do njega. Refleksija pomaga pri diskusiji o
razlogih za zapostavljenost manjšin in žensk.
Predhodni tehnični pogoji



Velik prostor, ki dovoljujeo veliko gibanja, dopušča celo možnost

izhoda iz prostora



Kartice z vlogami

Časovni okvir



30 minut prebiranja izjav



20 minut razprave

Opis
Vsi udeleženci se postavijo v vrsto, mentor podeljuje kartice z različnimi vlogami,
ki izgledajo nekako takole:



Si produktni vodja velikega podjetja v Londonu. Govoriš štiri tuje

jezike, imel si možnost odličnega izobraževanja, dve leti študija v tujini,
tvoji starši so odvetniki.



Si Bosanska ženska, ki je pred kratkim imigrirala v Nemčijo. Znanje

nemškega jezika je zelo okrnjeno.



Si homoseksualec



Ženska, ki je pred kratkim zaključila študij in sedaj išče poklicne

možnosti v njenem kraju
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Natakarica v nočnem klubu.
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Po razdelitvi vlog, mentor prebere različne izjave, npr.:



Imaš dober prihodek



Tvoja družina živi s tabo



Si žrtev spolnega nasilja



Lahko se poročiš z osebo katero ljubiš



Lahko delaš v državi v kateri živiš



Sodijo te na podlagi videza



Postal/a si žrtev rasizma



Lahko izbiraš med različnimi zaoslitvami



Po pogovoru z znancem, lahko odkrito govoriš o svojem razmerju

………….
Udeleženci se morajo odločiti ali izjave sovpadajo z njihovimi vlogami. Če so
mišljenja, da je izjava pozitivna za osebnost, ki jo predstavljajo, potem stpijo
korak naprej, če pa je negativna potem stopijo korak nazaj. V primeru, da za
osebo ne velja, potem ostanejo na mestu kjer so. Ko so vse izjave prebrane na
glas, so udeleženci razporejeni po celotnem prostoru. Nekateri so ostali zadaj,
nekateri so se premaknili naprej. Pozicija, ki jo ima posameznik v prostoru,
prikazuje pozicijo posameznih igranih osebnosti v družbi. Homoseksualec bo
povsej verjetnosti bolj zadaj, medtem ko bo produktni vodja z odličnim znanjem
stal nekje spredaj. Udeleženci naj razložijo zakaj stojij ravno na mestih kjer se
trenutno nahajajo.
Metoda dela



Vaja s premikanjem po prostoru, ki prikazuje neenakosti v družbi



Refleksija
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8 . 3

U m e t n o s t

j e

r e č i

“ N E ” !

Cilji
Udeleženci dobijo možnost refleksije lastne osebnosti. Mentor jih spodbuja,
da sprejmejo izziv in predstavijo svoje obnašanje, pri katerem je moč opaziti
nižjo stopnjo samozavesti. V primerjavi z drugimi bolj asertivnimi udeleženci
se pokaže, da posameznik ni nujno neustrežljiv ali napadalen do prijatljev v
sitacijah, ko ostane zvest samemu sebi in svojim idejam. Vaja lahko sproži
voljo za spremembe v odnosu do drugih.
Predhodne tehnične zahteve



Mešana skupina moških in žensk



Papir in pisalo za zapiske

Časovni okvir



40 minut za prebiranje situacij



20 minut skupinskega dela



20 minut za zaključno diskusijo

Opis
Mentor prebere različne situacije. Situacije se morajo dotikati medosebnih
odnosov in zahtrevajo samoasertivnost. Udeleženci se sami za sebe odločijo ali
bodo lahko samoasetivni ali ne. Za tem se razdelijo v manjše skupine, lahko
delajo tudi v paru ter se pogovorijo o svojih odločitvah. Prostovoljci lahko
predstavijo svoje poglede celotni skupini. Ob koncu vaje mentor sprašuje
udeležence sledeče:
Kdo od posameznikov se po koncu vaje počuti samoasertivnega?
Mentor prešteje koliko moških in žensk je dvignilo roke. V primeru, da ni
ravnotežja med spoloma, mentor vpraša za ralzloge tega. Vpraša jih, zakaj jim je
težko doseči zatavljen cilj, izpostaviti svojo voljo proti drugim ali kritizirati
drugega.
Možne naslednje situacije:
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Prijatelj te povabi ven danes zvečer. Ker imaš veliko dela na
pomembnem projektu, ki se zaključuje naslednji teden, bi raje ostal
doma in delal. Ali boš odklonil?



Imaš sestanek s svojimi kolegi, na katerem se boste pogovarjali o
oglaševanju produkta. Predstaviš dobro idejo, vendar drugi niso čisto
prepričani v kavliteto. Kaj boš naredil?



Preživiš lep večer s prijatelji. Novi znanec, katerega si spoznal danes, je
povedal nekaj seksističnih šal in pričakoval, da se bodo temu vsi smejali.
Boš pokazal svojo jezo ali se boš pretvarjal, da so ti všeč njegove šale?

Metoda dela



Refleksija svoje samoasertivnosti



Diskusija o možnih razlikah med žensko in moško samozavestjo



Na vabilo mentorja naj postanejo bolj samozavestni
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8 . 4

S k r i t i

s t e r e o t i p i

d r u g a č n o s t i
Cilj
Vaja vzpodbuja občutljivost udeleženčevih percepcij na stereotipe in jim jih
pomaga realizirati v vsakodnevnem življenju.
Predhodni tehnični pogoji



4 različne zgodbe, ki vsebujejo veliko stereotipov



Papir in pisalo za zapiske

Časovni okvir



15 minut za branje zgodb



20 minut za diskusijo o stereotipih in predsodkih



20 minut za zaključno diskusijo

Opis
Mentor prebere zgodbe polne staromodnih pogledov, predsodkov, stereotipov.
Naloga udeležencev je, da odkrijejo te stereotipe in jih tudi zapišejo. Ko so
zgodbe enkrat prebrane, se jih razdeli med udležence, že razdeljene po parih. V
parih diskutirajo o tem, kaj je za njih staromodno in kaj je preveč posplošeno.
Vse to se na koncu razpravlja v celotni skupini.
Zgodbe so lahko sledeče:

Babica o svojih vnukih
Ne vem kaj je narobe z mojo vnukinjo Saro. Ni taka kot vse deklice iz
njene šole, ki se igrajo s punčkami, ona se raje druži s fanti, s katerimi
se pogosto tudi zaplete v pretep. Vsakič, ko greva v park želi s seboj
vzeti nogometno žogo, tudi drugače obožuje nogomet, po TV redno
spremlja tekme. Za rojstni dan sem ji podarila roza kratko krilo okrašeno
z rožicami, takšno kakršne ponavadi nosijo deklice njenih let. Odgovorila
mi je »O groza, nočem nositi krilca, v njih sem videti neumna. V tem se
ne moreš normalno gibati. Zakaj mi nisi raje kupila nogometnih
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čevljev?« Mislim, da se moram pogovoriti s svojo hčerko, saj vnukico
vzgaja čisto narobe.

Ženska o njeni prijateljici
Prijateljica je noseča. Sicer se zelo vesli otroka, vendar mislim, da ne bo
dobra mama. Na delo bo šla že 14 dni po porodu, pri otroku bo dve leti
ostal njen mož, nisem prepričana, da je to dobro za razvoj male Suzi.
Otroci, še posebno dojenčki potrebujejo svojo mamo, želijo piti njeno
mleko. Oče ne more nadomestiti mame. Z mano se prepira, da zasluži
več in je za ekonomski položaj družine bolje, da ostane doma oče, ona
pa nadaljuje z delom. Zakaj pa zasluži več denarja, je tipična karierna
ženska, veliko je zdoma in svoje otroke vidi le kadar spijo.

Fant o svojem prijatelju
Imam starega prijatelja s katerim sve skupaj počela vse mogoče stvari.
Vse svoje otroštvo sva preživela skupaj, vedno mi je stal ob strani kadar
sem potreboval koga za pogovor. V zadnjem letu pa se je nekoliko
spremenil. Še vedno je dober prijatelj, vendar je začel nosti čudna
oblačila in vsakič ko ga vprašam ali greva kam ven spoznati nove
prijateljice mi odgovori: »Ne potrebujem žensk, najraje se družim z
fanti.« mislim, da je v mojih letih normalno, če se fantje zanimajo za
dekleta, ampak on pa je do njih povsem brezbrižen. Enkrat sva skupaj
nakupovala in je želel pogledati ženske obleke. Kaj je narobe z njim?
Bojim se da je gej. Ne želim, da bi bil moj najboljši prijatelj gej.
Zaskrbljena mama
Ne vem kaj naj naredim. Moja hčerka ima prijateljico črnko. V šoli je toliko
lepih deklet, moja hčerka pa se mora družiti ravno s črnko. Saj se ne gre za
barvo njene kože, ampak za okolje iz katerega izhaja. Njeni starši so
nezaposleni, njen brat pa prodaja droge. To mi je povedala mama druge
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punce. Sigurno prodaja droge, saj to je vse kar črnci počnejo. Prejšnji teden
me je hčerka vprašala ali gre lahko k njej na obisk. Moj odgovor je bil »NE«.
Predlagala sem ji naj gre raje k Luciji, ki je prijazna punca iz kulturne družine.
Moj predlog je zavrnila in začela jokati. Želim samo, da bi imela dobro družbo.

Metoda dela



Soočenje s stereotipi



Analiza stereotipov v parih



Refleksija v skupini
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8 . 5

P o g o v o r n a

o d d a j a

Cilji
Udeleženci razvijejo kritičen pogled na predsodke in stereotipe. Postanejo pozorni
na obstoj diskriminacije v družbi.

Predhodni tehnični pogoji



Kartice z vlogami

Časovni okvir



30 minut za pripravo



60 minut pogovorne oddaje



Refleksija

Opis
Udeleženci tvorijo skupine po 4-5 udeležencev. Vsaka skupina mora diskutirati o
različni temi pogovorne oddaje in vsak udeleženec dobi svojo vlogo. Po 30
minutni pripravi udeleženci predstavijo svojo pogovorno oddajo. Pomembno je,
da ima vsaka oddaja uravnoteženo število takih gostov, ki razmišljajo bolj
napredno in takih, ki imajo še vedno staromodne poglede na življenje. Vsaka
skupina določi tudi moderatorja.
Teme za pogovorne oddaje so lahko naslednje:



Slabe mame? Ali so ženske, ki po porodu nadaljujejo z njihovim delom
egoistke?



Zaljubljen/a sem v moškega/žensko. In tudi sam/a sem moški/ženska.



Bi morali ljudi, ki ne govorijo jezika države v kateri živijo, poslati domov?



Sem ženska in ne Barbika.



Svoje hiše ne zapustim brez naglavne rute!



Sem gej in ne maram roza barve!



Sem vzgojitelj v vrtcu, otroci me imajo zelo radi.
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Vloge v pogovorni oddaji so lahko sledeče:



Slabe mame? Ali so ženske, ki po porodu nadaljujejo z njihovim delom
egoistke?

Vloga 1
Ste 26 letna ženska, na začetku poklicne kariere, vsekakor želite imeti tudi svojo
družino. Mož se strinja, da ostane doma z otrokom po porodu.
Vloga 2
Ste 54 letna mama dveh odraslih otrok. Ste mnenja, da v teh modernih letih
otroci še toliko bolj potrebujejo skrbno mamo in ne mamo karieristko. Vedno ste
sama skrbela za svoje otroke, oče pa je služil denar. Tako naj bi izgledala idealna
družina.
Vloga 3
Ste 35 letni očka, ki je ostal doma s sinom. Zadovoljni ste, da ste lahko toliko
časa preživeli z otrokom. Prevzeli ste tudi vse gospodinjske obveznosti, samo da
pomagate svoji ženi, ki včasih dela tudi več kot 12 ur na dan.
Vloga 4
Ste 40 letni uspešni moški, oče dveh otrok. Da bi ostali doma skupaj s svojimi
otroki ni bila nikoli vaša opcija. Ste mišljenja, da so ženske rojene za dom in ne
za družbo - javnost. Mnenja ste tudi, da znajo ženske bolje vzgajati otroke, moški
pa so misleci in delavci.
Metoda dela



Igra vlog za višje zavedanje kaj so stereotipi in diskriminacija



Diskusija v skupini
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8 . 6

I d e l a n i

m o š k i / ž e n s k a

Cilji
Udeleženci naj bi se začeli zavedati, da njihove ideje o tem kako naj bi izgledal
moški/ženska izhajajo iz predhodno ustvarjenih mnenj. Vaja jim pomaga pri
razumevanju in razmišljanju o njihovem obnašanju, mišljenju in idejami o
enakopravnosti spolov ter jim omogoča izogibanje ponotranjenim stereotipom, ki
smo jih oblikovali v času socializacije.
Predhodne tehnične zahteve



Plakati



katalogi



Flomastri

Časovni okvir



30 minut za oblikovanje plakatov



15- 20 minut za predstavitev (vsak 5 minut)



20 minut za diskusijo z refleksijo

Opis
Udeleženci so v majhnih skupinah. Vsaka skupina naj oblikuje plakat, ki
predstavlja idelano žensko / moškega. Pomembno, je da je uravnoteženo število
skupin, ki bodo predstavljale idealno žensko s tistimi, ki bodo predstavljali
idealnega moškega. Iz kataloga naj izrežejo slike, določijo ime, starost, družinski
status, poklic, kreposti, slabosti,…. Njihovega fiktivnega karakterja. Za tem sledi
predstavitev njihovih plakatov. Udeleženci naj bodo pozorni na razlike med
moškimi in ženskami.
Metoda dela



Kreativna naloga pri srečevanju s sterotipinimi idejami moških in žensk



Predstavitev



Refleksija na podlagi spolnih stereotipov

131

8 . 7

K u h a m ,

a l i

s e m

š e

v e d n o

m o š k i ?
Cilji
Vaja omogoča udeležencem spoznati stereotipično mišljenje glede enakosti
spolov. Spoznali bodo, da stereotipi ne temeljijo na dejstvih, ampak na
posploševanju, ki skuša narediti življenje veliko lažje. Refleksije jim omogočajo
uvideti mehanizme socialne konstrukcije moških in žensk.
Predhodne tehnične zahtev



Dokaj uravnoteženo število žensk in moških udeležencev



Plakat



Flomastri

Časovni okvir



30 minut skupinskega dela



15 minut za predstavitev



30 minut za diskusijo z refleksijo

Opis
Udeleženci so razdeljeni v manjše skupine, katerih naloga je, da poiščejo vsaj pet
netipičnih aktivnosti žensk in pet netipičnih aktivnosti moških. Zapišejo naj jih na
plakat in predstavijo celotni skupini z razlago za njihove odločitve. Na koncu jih
mentor vpraša ali moški/ženske vseeno izvajajo te aktivnosti, kljub temu da so
netipične za njihov spol. Sledi diskusija z refleksijo konteksta spola.
Metoda dela



Produkcija stereotipov v skupini



Refleksija stereotipov
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8 . 8

D r u g i

Cilji
Vaja pomaga udeležencem pri zavedanju lastnega sprejemanja nasprotnega
spola. Lahko, da bodo spoznali, da so njihove percepcije zelo striktne in temeljijo
na stereotipih moških in ženskih karakterjev. Refleksija pomaga k spoznanju, da
posploševanje nikoli ne temelji na dejstvih. Lahko se tudi daleč stran od
stereotipov, pojavi percepcija o raznolikosti spolov. Udeleženci bodo spoznali, da
se pogledi na drug spol velikokrat oblikujejo na podlagi izkušenj, ki jih imajo z
drugim spolom.
Predhodne tehnične zahteve



Dokaj uravnotežena skupina moških in žensk

Časovni okvir



30-40 minut skupinskega dela



40 minut za skupinsko diskusijo

Opis
Mentor prosi udeležence, da tvorijo spolno homogeno skupino - v eni samo
ženske in v drugi samo moški. Moška skupina dela na opisu žensk; kako vidijo
drugi spol in v kakšni meri se razlikuje od njihovega spola. Ženska skupina izvaja
isto naloga, samo da opisuje moške. Za tem skupine predstavijo svoje poglede o
drugem spolu. O tem se nato pogovori cela skupina.
Vloga mentorja
Mentor lahko postavlja naslednja vprašanja:



Kaj deljo ženske/moški?



Kako preživljajo svoj prosti čas?



Kaj je najbolj pomembno za njih?



Kako je z njihovo izobrazbo?



Kako pomembna je za njih družina?



Kako lahko opišete njihovo družabno življenje?
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Metoda dela



Delo v skupini, kjer se ukvarjajo s percepcijo drugega spola



Refleksija v zvezi s to percepcijo
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8 . 9

M o č n a

o b č u t l j i v

ž e n s k a

-

m o š k i ?

Cilj
Udeleženci se začnejo zavedati, da njihove ideje o spolu temeljijo na predhodnih
prepričanjih. Spoznajo, da so tekom socializacije ponotranjili raznovrstne
stereotipe in kako pomembna je pri tem refleksija.
Predhodni tehnični pogoji



Kartice z opisom različnih služb, pridevniki, aktivnosti v prostem času,
produkti, izjavami,…



Uravnoteženo število moških in žensk

Časovni okvir



30 minut za skupinsko delo, argumentiranje kartic



30 minut za refleksijo

Opis
Udeleženci tvorijo manjše skupine. Mentor jim razdeli zgoraj omenjene kartice.
Skupina se mora o njih pogovoritih in jih pripisati k določenemu spolu. Za tem
predstavijo svoje odločitve. Sledi skupinska diskusija o stereotipih.
Metoda dela



Skupinsko delo; ustvarjanje stereotipov



Refleksija o stereotipih
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E U

R a z i s k a v a

Cilji
Udeleženci se seznanijo s politiko Evropske Komisije. Seznanijo se s tem, kaj vse
bi še moralo biti storjeno na področju zapostavljenih skupin, pomembno je vedeti
kakšne pravice, možnosti in perspektive imajo za bolšjo bodočnost. Poročilo in
predstavitev le tega pomaga udeležencem osvojiti informacije.
Predhodne tehnične zahteve



Računalnik



Internet



Power point predstavitev

Časovni okvir



140 minut za raziskavo



140 minut skupinskega dela; poročilo in power point predstavitev



40 minut za predstavitev



40 minut za diskusijo z refleksijo

Opis
Udeleženci tvorijo majhno skupino. Pri delu so opremljeni z računalnikom.
Obiščejo naj domačo internetno stran EU Komisije. Vsaka skupina dobi drugačno
raziskovalno nalogo. Ena skupina mora poiskati vsebine, ki se nanašajo na
enakopravnost spolov z vsemi povezanimi problemi. Druga skupina se osredotoči
na etnične manjšine, tretja na invalide,… po opravljeni raziskavi udeleženci
znotraj skupine napišejo predstavitev.
Metoda dela
 Raziskava



Skupinsko delo; obdelava novih informacij



Predstavitev novega znanja



Refleksija
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8 . 11
i n

A n a l i z a

t i p i č n i h

t i p i č n i h

m o š k i h

ž e n s k

Cilj
Udeleženci se začnejo zavedati razlike med socializacijo dečkov in deklic že od
samega začetka otroštva. Spoznajo, da razvoj otrok ni odvisen od interesov
vsakega posameznika, temveč nanj vplivajo starši oziroma bolj pravilno - družba.
Z refleksijo imajo možnost spoznati ali so bili vedno zmožni zadostiti in izpolniti
svoje potrebe.

Predhodni tehnični pogoji



Dokaj uravnoteženo število moških in žensk



Igrača za demonstracijo

Časovni okvir



15 minut skupinskega dela



20 minut diskusije z refleksijo

Opis
Udeleženci se razporedijo v manjše skupine, kjer bodo osvetlili njihovo otroštvo, s
kakšnimi igračami so se igrali. Vsak ima možnost, da pove o svojih izkušnjah,
potem pa skupina določi na podlagi izkušenj vseh, katere so tipične ženske in
katere tipične moške igrače. Sledi predstavitev skupin ki se razvija v diskusijo z
refleksijo o vplivu igrač na otrokov razvoj. Mentor prinese na usposabljanje
tipično žensko in tipično moško igračo in vzpodbuja udeležence, da se z njo
igrajo.
Igrače, ki so lahko veljajo za možne tipične ženske/moške igračev:



Barbika ali punčka



Igranje z mobilnim avionom, katerega je potrebno najprej sestaviti in zato

zahteva še konstrukcijske sposobnosti
Mentor lahko sprašuje naslednja vprašanja:
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Kakšne kopmpetence/sposobnosti razvijajo dekleta ko se igrajo s punčkami?



Kakšne kompetence dobijo dečki, ko se igrajo z avionom?



Koliko prostora za igro potrebujejo dekleta?



Koliko prostora za igro potrebujejo fantje?



Kdo je pri igri glasnejši - fantje ali dekleta?



Etc.

Metoda dela



Refleksija otroštva z namenom zavedanja socializacije moških/žensk



Diskusija, kjer se skuša osvetliti mehanizme socialnih spolnih konstrukcij
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8 . 1 2

I z g u b l j e n

ž i v l j e n j e p i s

Cilj
Udeleženci bodo spozanli veliko ženskih osebnosti, za katere morda niso nikoli
niti slišali. Te ženske služijo kot vzornice ali kot možnost identifikicaije z njimi za
udeleženke ženskega spola. Mentor moškega spola se lahko znebi predsodkov, ki
so povezani z ženskami in tehnologijo in z ženskami in znanostjo.
Predhodne tehnične zahteve



Različni teksti o političarkah, znanstvenicah, igralkah, kraljicah,….ki služijo kot
vzor udeleženkam ženskega spola.

Časovni okvir



30 minut za branje tekstov



10 minut za delo v parih

Opis
Udeleženci preberejo tekst o slavnih ženskah. Vsak udeleženec dobi različen
tekst. Za tem se udeleženci razdelijo po parih en moški - ena ženska, kjer vsak
predstavi to, kar je v tekstu prebral. Kasneje par pred celotno skupino predstavi
njuni ženski. Sledi diskusija z refleksijo.
Ženske, ki bi lahko bile zanimive:



Mati Tereza



Indira Ghandi



Marie Curie



Kraljica Elizabeta I



Ženske, ki se po poklicu vklaplajajo v sistem njihovega poklicnega
usposabljanja



……..
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Pomembno je, da slavne ženske ne izhajajo samo iz zgodovine. Udeleženke se
lažje identificirajo s predstavnicami njihovega spola, katere še živijo ali vsaj niso
živele pred 200 leti.



Predstavitev pred skupino

Metoda dela



Branje in z njim pridobivanje novih informacij



Delo v parih, kjer poteka pogovor o novih informacijah



Predstavitev informacij pred skupino



Diskusija z refleksijo za dvig samozavesti
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8 . 1 3

Z g o d b a

p o l n a

s t e r e o t i p o v
Cilj
Udeleženci se naučijo bolj kritičenga pogleda na stereotipe.
Predhodne tehnične zahteve



Zgodba, ki vsebuje veliko stereotipov

Časovni okvir



20 minut za delo v parih, analiza teksta



30 minut za diskusijo z refleksijo

Opis
Mentor razdeli različne zgodbe, ki so polne stereotipov. Udeleženci se razdelijo v
pare, kjer bodo analizirali zgodbe in iskali elemente, ki ne promovirajo enakosti
spolov. Za tem se rezultati vsakega para predstavijo celotni skupini.
Ena izmed zgodb je lahko:

Imam denar. Imam diamante. Imam modre oči. Imam vse kar ženska potrebuje,
da je lahko srečna. Tudi v službo mi ni treba, saj je moj mož plastični kirurg in
zasluži veliko denarja. Včeraj sem skupaj s hčerkami šla po nakupih, kjer sem si
kupila zelo lepo obleko Dolce & Gabbana. Nosila jo bom danes na večerji in vem,
da bom najlepša.
Metoda dela



Delo v parih, analiza teksta



Osvetlitev stereotipov
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P r e d s o d k i

I .

Cilji
Razumevanje problemov, ki izhajajo iz predsodkov, prepoznovanje svojih in
drugih predsodkov, prepoznavanje potrebe in možnosti za boj proti diskriminaciji.
Predhodne tehnične zahteve za izvedbo delavnice



flomastri



pisala



papir A4



5 polovic plakatov

Časovni okvir



1,5 ure

Opis
Udeležence razdelimo v 3 – 4 skupine, ki dobijo naslednja navodila: »Ste skupina
oglednikov, ki gre na potovanje z vlakom, ki traja 3 dni. V vašem kupeju so 3
prosta mesta. Z naslednjega seznama izberite tri osebe s katerimi bi najraje
potovali in 3 s katerimi nikakor ne bi želeli deliti kupeja.
Seznam potnikov:
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Kitajec s potovalkami z veliko stvarmi



Rom, ki je zaposlen pri snagi



Alkoholik



Mlada nepriznana folk pevka



Študent medicine iz Afrike (temnopolt)



Mladi umetnik, ki je HIV pozitiven



Invalid brez noge



Tehno DJ z veliko glasbene opreme



Starejša oseba z vasi s tremi torbami polnimi hrane



Poslovnež z dvema mobilnima telefona, ki stalno zvonita



Porno zvezda



Fizični delavec
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Ko vse skupine izberejo ljudi s katerimi bi in s katerime ne bi potovale, napišemo
njihove izbore na 2 plakata in se o tem pogovorimo.
Nato vsaka skupina komentira svoj seznam.

Metode dela



Skupinsko delo



Delo v manjših skupinah



Diskusija z refleksijo

Vloga mentorja
Med nadalnjo diskusijo mentor postavlja naslednja vprašanja:



Kaj je vplivalo na vaš izbor?



Kateri od tvojih razlogov opisujejo obnašanje (resnico), in kateri
predstavo (prepričanje)?



So bili to predsodki?



Od kod izvirajo predsodki?



Kako bi se počutili, če nekdo ne bi želel z vami deliti kupeja?



Na kakšen način so povezani predsodki in diskriminacija?



Ali se je mogoče izogniti predsodkom in stereotipom? Kako?



Ali obstajajo predsedki do nekaterih poklicev in interesov?



Kako se oblikujejo predsodki do interesov, ljudi, skupin? (45 minut)
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P r e d s o d k i

I I .

Cilji
Razumevanje problemov, ki izhajajo iz predsodkov: prepoznavanje svojih in
drugih predsodkov, prepoznavanje potrebe in možnosti za boj proti diskriminaciji.
Predhodne tehnične zahteve za izvedbo delavnice



Flomastri



Pisala



Papir formata A4



Papir formata A2

Časovni okvir



1,5 ure

Opis
Skupine dobijo nalogo, da člani skupaj na plakat napišejo primere diskriminacije
do posameznih poklicev na eno polovico in mogoče načine borbe proti
diskrimaciji na drugo polovico. Dve skupini dobita flomastre, ena pa samo pisala.
Ni nujno, da voditelj dovoli sposojanje pisal med skupinami. Iz vsake skupine
nekdo predstavi delo skupine. Ko je na vrsti »diskriminirana« skupine, začnemo
diskusijo o njihovem počutju po ugotovitvi, da jim niso na voljo enaka sredstva
kot drugim skupinam. O tem se pogovarjamo. Nato vprašamo ostale skupine, če
so se zavedale, da je ena skupina diskriminirana in kaj so naredile za boj proti
temu? Nato skupine predstavijo in komentirajo svoje rezultate. (25 minut)

Metoda dela



Skupinsko delo



Delo v manjših skupinah



Diskusija z refleksijo

Vloga mentorja
Mentor povezuje in usmerja udeležence, predvsem pa skrbi da lahko vsi izrazijo
svoja mnjena in občutke.
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9

D r u g o

9 . 1

V l o g a

v o d j e

Cilji
V tej vaji se udeleženci seznanijo z odgovornostjo, ki jo vloga vodje prinaša. Kaj
vse želijo njegovi podrejeni od vodje. Naloga vodje je, da se iskreno vpraša - ali
sem to sposben izpeljati, ali jih bom razočaral, so od mene pričakovali še več. Na
koncu sledi skupinska diskusija, kjer vsi udeleženci ocenjujejo svoje občutke.
Predhodne tehnične zahteve za izvedbo delavnice



Samolepilni listi



Velik list papirja



flomasti

Časovni okvir



1,5 ure

Opis

Navodila: Na voljo imate kolikor časa želite, da med seboj izberete osebo, ki bo
vodja skupine.

Vprašanja: Ste zadovoljnji z rezultatom? Kako ste sprejeli odločitev? Kako ste
zadovoljnji z rezultatom in s procesom? Kako se počutite, ko ste izbrani za vodjo?
Nato oseba, ki je izbrana za vodjo skupine sedi na stolu v sredini prostora,
medtem ko ostali dobijo paket samolepilnih listov na katere napišejo svoja
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pričakovanja od vodje (na vsak papir naj napišejo po eno značilnost, katero bi
moral imeti kralj/kraljica). Vsak lahko popiše kolikor papirjev želi. Papirje lepijo na
vodjo. Ko se proces konča (takrat je vodja navadno prekrit s papirji) preberemo
vse značilnosti in pričakovanja od vodje, ta pa se mora povprašati o svojem
čustvenem odnosu do tega.
Nato prosimo skupino (ti, ki so pisali listke), da pričakovanja in značilnosti
razdelijo v 3 skupine: nerealna pričakovanja, stvari, ki so od neodvisne od njega
ampak so odvisne od skupine, na vodji pa ostane to, kar še vedno pričakujejo od
njega.
Nato se skupaj pogovorimo. Najprej postavljamo vprašanja vodji, npr. Kako ste

se počutili pod tolikšnimi pričakovanji?
Sledijo vprašanja za celo skupino, npr: Kaj resnično pričakujemo od vodje? Koliko
so naša pričakovanja realna? Katere značilnosti mora imeti vodja, da je sposoben
doseči cilje skupine? Kakšno odgovornost ima vodja pri določanju ciljev? Kakšno
odgovornost ima vodja za ustvarjanje vzdušja v skupini? Nato kratek pogovor o
izjavah:
Ima vodja karizmo? Mora biti vodja avtoriteta? Katero vrsto avtoriteto / moči
mora imeti vodja?
V katerem primeru je višji svetovalec vodja? Ali mora imeti značilnosti vodje?
Kakšna je razlika med vodjo delavcev in vodjo višjega svetovalca? Je potrebno,
da je višji svetovalec spoštovan v kolektivu? Do kakšne mere mora višji
svetovalec poznati delo sodelavcev? Mora v.s. bolj poznati posle sodelavcev od
delavcev? Na kakšen način lahko motiviramo skupino za ustvarjanje skupnih
ciljev?

Metoda dela
 Skupinsko delo
Vloga mentorja
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Mentor povezuje in usmerja udeležence, predvsem pa skrbi da lahko vsi izrazijo
svoja mnenja in občutke.
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9 . 2

Z m o r e m

Cilj:
Povečati samozaupanje, željo po uspehu,

prebuditi zavedanje o koristi,

povečevanju in vračanju samozaupanja.
Predhodne tehnične zahteve



Plakat



Flomastri



Skupina 10 -14 udeležencev

Časovni okvir
1.5 ure
Opis
UVOD
Asociacija na JAZ SEM. Cela skupina v krogo (en po en) predstavi svojo asociacijo
na JAZ SEM, nato pa na JAZ ZNAM. Odgovorov ne komentiramo.
JEDRO
Navodila: Trener razdeli skupino na tri manjše skupine (4 – 5 članov) tako, da
udeleženci izvlečejo lističe s tremi različnimi simboli na podlagi katerih se
razdelijo v skupine (kocka, krog in trikotnik). Po pripravi skupin trener ali
somentor da vsaki skupi situcijo o kateri morajo dobro razmisliti in nato najti
rešitev s katero bodo VSI ZADOVOLJNJI. Ko rešijo problem si morajo zamisliti
predstavitev (najbolje preko igre). Skupinam je na voljo 15 minut, v katerih
morajo najti rešitev, razdeliti vloge in vaditi nastop.
Prva situacija: Mati z otrokom, ki je nadarjen za umetnost. Želi ga vpisati na
študij, a nima denarja. Kako lahko pride do finančnih sredstev? Rešite problem?
Druga situacija: Pet sodelavcev na izletu v kanjonu se znajde v težki situaciji, ki
jih je pripravila do tega, da se ne morejo vrniti, nadaljevanje težavne poti pa je
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zelo naporno. Dva ne moreta nadaljevati poti, zato sta se odločila da počakata,
da jih nekdo najde...
Dialog: Ostali trije ju nagovarjajo k nadaljevanju poti. Rešite situacijo!
Tretja situacija: Skupina izgubi zaposlitev, a dobi odpravnino. Nekateri med
njimi želijo denar vložiti za dolgotrajnejšo rešitev. Kako? Rešite problem.
Situacije prilagajamo strukturi in dinamiki skupine (od udeležencev v skupini so
odvisne situacije).
Ko so vse skupine opravile naloge se vrnejo v krog in nato posamezno po lastnih
željah ali po vrstnem redu, ki ga določi mentor predstavijo svoje rešitve. Ko prva
skupina prikaže svojo rešitev, udeležence vprašamo:
-

Kako ste se počutili med delom?

-

Koliko je kdo sodeloval pri delu skupine?

-

Ali vas je podpora skupine naredila močnejše?

-

Ste zadovoljnji z rešitvijo do katere ste prišli?

Vsaka skupina po vrsti predstavi svojo rešitev. Vsem se postavljajo ista ali
podobna vprašanja. Ko s tem zaključimo nadaljujemo s splošno vodeno diskusijo.
Metoda dela:



Skupinsko delo



Delo v manjših skupinah



Igra vlog - situacij

Vloga mentorja:
Vprašanja za vodeno diskusijo:
-

Ali je bilo za vas reševanje tega problema izziv?

-

Kako se posameznik počuti, ko reši določen problem in koliko to vpliva na
njegovo samopodobo?

-

Kaj je v človeku, da ga spodbuja k uspehu (ali pa ga ne?)

-

Postavljamo dodatna vprašanja, ki so primerna za skupino, da pride do
spoznanja, da je samozavest osrednji vzrok samorealizacije.
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-

Kaj menite da posameznika napeljuje do njegovih odločitev?

-

Kaj je za vas »uspešno opravljena naloga«?

-

Kako dosegamo samozavest?

-

Ali življenjske izkušnje vplivajo na sposobnost reševanja problemov?
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9 . 3

S o d e l o v a n j e

Cilj
Osvetliti in prepoznati svoje reakcije in obnašanje v strukturirani situaciji in tako
izboljšati samorazvoj in predvsem zavedanje samega sebe.
Predhodni tehnični pogoji



Papir formata A4



svinčniki,



papir formata A2



voščene barvice

Časovni okvir
1,5 ure
Opis
UVOD – IZBOR PAROV
Udeležence prosimo, da vstanejo in na znak mentorja izberejo nekoga s katerim
želijo biti v paru. Izberejo tako, da gredo do posameznika, pri tem pa morajo
imeti pripravljen argument, ki opravičuje izbor osebe. Za vsak slučaj, če k
nekomu pride več kandidatov, vsak od njih predstavi svoj argument. Zmaga tisti,
ki je podal najboljši argument. Zmagovalec dobi svoj par. Ko so vsi v parih jih na
hitro vprašamo o njihovi izbiri para in o razlogih za ta izbor.
JEDRO – RISANJE HIŠE, DREVESA IN PSA
Parom, ki so se oblikovali razdelimo liste papirja in pisala ter oboje postavimo na
sredino njunega naročja, pri tem pa pazimo, da je pisalo na sredini papirja. Na
naš znak vsi naenkrat primerjo za pisalo in začno (najbolje po zgornjem vrstnem
redu) risati – brez besed. Pred začetkom jim povemo, da estetski izgled risbe ni
pomemben. Risanje traja deset minut.
Ko vsi narišejo sledijo vprašanja:
-

Kako ste se počutili med risanjem?

-

Kdo je držal pisalo nižje in kdo višje? Kdo je vodil?

152

Enakost Spolov in raznolikost
V Poklicnem Izobraževanju in Usposabljanju (PIU)

-

Kakšna je bilo medosebno sodelovanje, kako je potekala komunikacija?

-

Kako se je sodelovanje odvijalo med samo igro? (močne, grobe črte,
nežne, usklajene?)

-

Kakšen pomen in sodelovanje v vsakodnevnem življenju? Zakaj je tako
pomembno?

Ko razgovor – dialog v paru, katerega vsi poslušajo nadaljujemo z naslednjo igro
– ne pustimo, da se dialog razvleče in se začne ponavljati.
OBČUTJA ENEGA DO DRUGEGA
Skupino prosimo, da se razdeli v pare – ampak ne z enakimi partnerji. Naj
sproščeno stojijo eden nasproti drugega, se udobno namestijo, roke pa naj jim
»mrtvo« visijo ob telesu, zaprejo oči, in se tako lažje osredotočijo na svojega
partnerja in se prepustijo čustvom.
Priporočljivo je, da jih na začetku vodimo, njihove misli naj sledijo našim
besedam: »Pozabite na zvoke, ki prihajajo iz okolice... pozabite na zvoke, ki
prihajajo iz te sobe... pozabite na njih, saj za vas niso pomembni... sedaj se
posvetite svojemu partnerju, počutju...dokler vas ne pokličem nazaj.«
Pred pričetkom udeležencem povemo, da vaja traja deset minut in jih vprašamo,
če ima kdo probleme z ravnotežjem (če med vajo ugotovimo, da se nekdo bolj
nagiba vajo zanj/o takoj prekinemo), nato pa jih primerno razporedimo po
prostoru.
Metoda dela



Delo v parih



Skupinska diskusija

Vloga mentorja
Po igri sledi diskusija:
-

Kako se počutite?

-

Kako ste se počutili med vajo?

-

Ste odkrili kaj novega zase?
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-

Kakšno vlogo igrajo čustva v vsakdanjem življenju?

-

Kako lahko vplivamo na lastno doživljanje ljudi okoli sebe in pri tem
nimamo neprijetnih občutkov?

-

Kako z lastnimi negativnimi čustvi vplivamo na partnerjevo obnašanje do
nas? In obratno?
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DEL 4
Smernice in
seznam za
poklicne
svetovalce
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1 . 1

I n f o r m a c i j e

p o t e n c i a l n i h

o

u d e l e ž e n c i h

Svetovalec naj si pridobi čim več inofrmacij o udeležencu, saj mu bodo pomagale
pri iskanju najbolj primernih poklicnih usmeritev, kot tudi usposabljanja in
delovnega mesta.

1 . 2

P o k l i c n o

ž i v l j e n j e

Analiza življenjepisa in poklicnih želja pri čemer mora biti svetovalec pozoren na
spolno enakopravnost in raznolikost.
Da bi lahko poklicni svetovalec nudil, kar se da najbolj ustrezno svetovanje, mora
poznati posameznikove dosežke na področju izobraževanja in poklicnega
udejstvovanja. Npr. pomembno je vedeti, ali se je posameznik posvetil
družinskemu življenju ali je bil dlje časa brezposeln, boln.

1 . 3

Ž i v l j e n j e p i s

Analiza življenjepisa in predispozicij, pri čemer je prav tako upoštevan vidik
enakopravnsoti spolov in raznolikosti.
Svetovalec mora pregledati trenutne osebne zadeve udeleženca, vedeti mora
koliko otrok ima, kje živi, koliko časa porabi za poklicno usposabljanje,
posameznikovo kulturno ozadje, če hoče poiskati najbolj primerno usposabljanje
za posameznika.
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1 . 4

O s e b n o s t

Analiza posameznikovih pričakovanj in vedenj z vidika spolne enakopravnosti in
raznolikosti
Svetovalec mora pri tem ugotoviti koliko posameznik ceni sam sebe, do kakšne
mere je zainteresiran za poklicno napredovanje. Prav tako mora vedeti kakšne
načrte za naprej ima posameznik/-ica.
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2

P o m e m b n e

z a č e t e k
2 . 1

i n f o r m a c i j e

P I U

I n f o r m a c i j e

o

P I U

Udeleženci PIU naj pred začetkom pridobijo sledeče informacije



Pogoji za začetek usposabljanja



Zahteve potencialnih udeležencev



Cena usposabljanja in možne finančne vzpodbude



Vsebine



Skupno število ur in koliko ur na teden bodo predavanja



Didaktične metode



Pomoč tekom usposabljanja



Certifikati in testi



Druge pomembne informacije (urnik,…)
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2 . 2

i n f o r m a c i j e

n a d a l j n j e m

o

d e l u

Informacije o nadaljnjem delu naj bi vsebovale:



Običajno število ur dela v sektorju



Poklicne možnosti pri skrajšanem delovnem času/polnem delovnem
času



Možnosti za napredovanje



Možnosti povratka po določeni odsotnosti; bolezni, porodniškem
dopustu, očetovskem dopustu, brezposelnosti

2 . 3

I n f o r m a c i j e

m o ž n o s t i h

o

z a p o s l i t v e

V nadaljevanju si seledijo informacije o možnostih in nasveti kako uspešno in
aktivno iskati zaposlitev:



Podpora pri iskanju zaposlitve



Poiskati možnosti v okviru usposabljanja



Poiskati možnosti v okviru izvajanja praktičnega dela
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2 . 4

K a j

m o r a

s v e t o v a l e c
n a

s p o l

i n

š e

p o k l i c n i

u p o š t e v a t i

p r i

d r u g a č n o s t

o b č u t l j i v e m

s v e t o v a n j u



Ali uporabljam spolu pravičen jezik kadar posredujem informacije?



Ali vzpodbujam ženske pri odločitvi za poklicno usposabljanje na
področju kjer večinoma prevladujejo moški?



Ali

prenašam

kakršnekoli

enakopravnostjo in raznolikostjo?
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stereotipe

v

zvezi

s

spolno
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DEL 5
Usposabljanje za
integracijo načela
enakopravnosti
spolov
167
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1

P o m e m b n o s t

p o d r o č j a

v s e b i n

s

n a č e l a

e n a k o p r a v n o s t i

s p o l o v

Pri implementaciji načela enakopravnsoti spolov je pomembno za metnorje, da
imajo možnost strokovnega usposabljanja. To povečuje motivacijo mentorjev za
nadaljne delo na področju raznolikosti spolov. Zavedati se morajo, da le okolje ki
vzpodbuja enake možnosti za oba spola lahko pripelje do sprememb v delovnem
okolju in življenju. Ko bodo mentorji spoznali potrebo po spremembi in novih
kompetencah potem so že opremljeni z potrebnim znanjem kako in kaj.

1 . 1

N a č r t

u s p o s a b l j a n j a

Načrt usposabljanja služi določanju ciljnih skupin, vsebine, dolžino in cilje, ki naj
bi jih med usposabljanjem dosegli. Takšen načrt je potrebno sprotno dopolnjevati
z vsebinami s področja spolne enakopravnosti.

1 . 2

C i l j i

Pred implementacijo načela enakopravnosti spolov, mora institucija določiti jasne
cilje. Ti cilji se morajo odražati v celotni strukturi organizacije ne samo pri
usposabljanju.



Informacije: Integracija načela enakopravnosti spolov pri usposabljanju
mora obveščati o principih, zgodovinskem ozadju, konceptu začetka in
zakonodaji. Trenerji morajo biti podprti pri implementaciji tega načela s
strani celotne organizacije. Težko predstavljaš nekaj, pri čimer te
organizacija ne podpira.
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Občutljivost: mentorji dobijo priložnost da lahko kritično reflektirajo
vloge spolov in stereotipe, ki se nanašajo na ženske in moške. Postavljeni
so v vlogo, kjer imajo opravka s problemi zapostavljenih žensk v še vedno
patriarhalni družbi.



Prenos znanja: strokovnjaki s področja načela enakopravnosti spolov
naj informirajo o mehanizmih na področju spolne neenakopravnosti in
diskriminacije. Poznati morajo razlike v plačnem sistemu med moškimi in
ženskami, poklicno segregacijo, neenako razdelitev vlog in nalog v
gospodinjstvu, videti potrebo po spremembah.



Pomembno je, da mentorji osvojijo predmetu primerna znanja –
specifična znanja s področja enakosti spolov, kar jim omogča, da
udeležence odlično pripravijo na zunanje izzive v poklicu in življenju
nasploh. Mentorji, ki pripravljajo žensko za delo v tehničnih poklicih, naj
bodo pozorni na probleme s katerimi bi se lahko soočila v moškem svetu.
Opremiti jo mora s pravimi

strategijami, da se bo lahko sočali s temi

težavami.



Znanje in izkušnje: enkrat ko je trener ponotranjil principe načela
enakopravnosti spolov, se mora naučiti na kakšen način jih bo vpeljal v
usposabljanje. Strokovnjaki pri tem uporabljajo spolu občutljive didaktike
in metode.

1 . 3

C i l j n e

s k u p i n e

Usposabljanje na področju enakosti spolov mora biti prilagojeno glede na ciljno
skupino, ali so to brezposelne osebe, vodje, delavci, otroci,… prav tako je
pomembno določiti ali je usposabljanje prostovoljno ali pa je obvezno. Veliko
managerejev bi se težko odločilo za tridnevno delavnico s področja enakosti
spolov in drugačnosti, kljub temu, da bi jo v nekaterih primerih močno
potrebovali. Pomembno je, da imajo posamezniki, ki želijo takšne vrste
vključevanja, tudi možnosti za to.
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1 . 4

T r a j a n j e

u s p o s a b l j a n j a

Trajanje usposabljanja je odvisno od ciljne skupine in že usvojenega znanja s
tega področja. Splošno izobraževnje traja dva dni, ki pa se lahko na podlagi
posameznikovih želja ali pa želja večih udeležencev tudi razširi na podrobnejšo
obravnavo ali celo na individualno svetovanje.

1 . 5

R a z l i č n e

z v r s t i

u s p o s a b l j a n j a
N a č e l a

s

p o d r o č j a

e n a k o p r a v n o s t i

s p o l o v


Delavnice



Seminarji



Individualno svetovanje



Spremljanje pilotnih projektov

1 . 6

M e t o d e N E !

D i d a k t i č n e m u p o u č e v a n j u
Mentorji se distancirajo od tipičnih didaktičnih metod poučevanja. Predvsem so
usmerjeni na posameznika, udeleženca, učenca z aktivnim vključevanjem
mentorja

kot povezovalca, izkušenj, idej, refleksij vsakega posameznika. Ni

pomemben samo prenos znanja iz mentorja na udeležence, ampak možnost
vsakega posameznika, da sam aktivno preko svojih lastnih živlenskih in
doživljajskih izkušenj pride do lastnega spoznanja v zvezi z obravnavano
tematiko.
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Mentor kot vzor
Pri izvajanju usposabljanja je velika prednost, če pri tem lahko sodelujeta dva
trenerja moški in ženska - kot vzornika udeležencem
Za lažje razumevanje nadaljnjega besedila o zorenju in razvoju male skupine, po
drugi strani pa tudi, če želite delati s skupino, razumeti dogajanja, ki se v njej
odvijati, prepoznavati delujoče procese, ter kot vodja izbirati najustreznejše
intervecije ter lastno vedenje, ki bo v skupini kar najbolj v pomoč, je smiselno v
svojo zavest priklicati vsa svoja pretekla doživetja, izkušnje in spomine na lastno
udeležbo v skupinah. npr. vrtec, osnovna šola, interesni krožki, taborniki,
družina…)
Poizkusite torej ozavestiti, v kakšnih situacijah so se pojavila specifična občutja
ter razumeti in se vživeti v vzroke zanje. Naj vam pri tem pomaga nekaj
podvprašanj:



V katerih skupinah sem do sedaj sodelovala oz. sodelujem?



Kako sem se počutil, -a v njih?



Od česa so bili odvisni moji občutki in vedenje v njih?



Ali obstajajo zakonitosti, po katerih lahko vedno enako ali podobno
razumem delujoče procese v komunikaciji in življenju skupine in ali se lete skladajo z mojim doživljanjem in izkušnjami iz različnih skupin?
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Ob našem delu smo pogosto zaznali veliko mero strahu, ki je obvladoval
udeležence naših programov ter preprečeval njihov osebnostni napredek in
razvoj, saj je v osnovi zavrl zdrav proces umeščanja nastale življenjske situacije v
lasten referenčni okvir, kar pa je predpogoj za prevzemanje odgovornosti za
nadaljnje ravnanje oziroma načrtovanje prihodnosti.
Vrednotenje nastale življenjske situacije kot izziv, kot novo možnost za korak iz
dotedanjih spon odvisnosti od nespreminjajočega se življenja v večjo svobodo
odločanja o sebi in samouresničevanje je naš namen dela v mali skupini.
Procese, ki jih vzpodbujamo s povečevanjem kohezivnosti med udeleženci
programa, vodimo v smeri nenehnega pozitivnega vrednotenja, iskanja še boljših
rešitev – ne ostajamo pri negativnih izkušnjah – le te pokažejo smer, v katero je
potrebno usmeriti posameznikov napredek. Izkazalo se je, da tovrstni način
intenzivno vodi v zniževanje ravni prisotnega strahu v udeležencih, saj hitro
dobijo potrebno samopotrditev, da se sprostijo ter tako začno ustvarjati potrebno
distanco do preteklosti.
Šele, ko v skupini dosežemo to raven, se začno vzpostavljati procesi
samokritičnosti, kar posamezniku odpre pot v obetajočo prihodnost, ko se
vzpostavijo kvalitetnejši odnosi v družini, ki posameznika še dodatno motivirajo
za razširjanje njegove socialne mreže.
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Načini obravnave posameznika, ki zaradi različnih težav potrebuje pomoč, se med
seboj zelo razlikujejo, sami smo se v naših programih odločili za delo v majhnih
skupinah, ki ga glede na zahtevnost problematike in potrebe posameznika
dopolnjujemo z individualno obravnavo.
Osnova

vseh

programov

psihosocialne

rehabilitacije

je

vzpodbujanje

in

poglabljanje razvoja notranje motivacije udeležencev za reintegracijo v socialno
in

delovno

okolje.

Najpomembnejši

poudarek

namenjamo

pozitivnemu

vzpodbujanju in spoprijemanju z vsakodnevnimi težavami kot življenjsko
priložnostjo, izzivom za lastni osebni in duhovni razvoj, saj lahko le tako
posameznik gradi svojo sedanjost in prihodnost ter oblikuje realen odnos do
preteklosti.
Naše delo temelji na teoretičnih izhodiščih in psihoterapevtskih izkušnjah
humanistično usmerjene psihologije, teoriji učenja s spoznanji skupinske
psihodinamike in metodiki dela v majhnih skupinah, vendar ni terapevtsko
usmerjeno.
Usmeritev naših programov je spodbujanje pozitivnih nazorov udeležencev
skupin, večja asertivnost (sposobnost uveljavljanja) posameznika, višja raven
empatije

in

samozavesti,

izboljšana

samopodoba,

jasnejša

vizija

lastne

prihodnosti in poklicne poti, vključevanje v ožje in širše okolje, v širšem smislu pa
tudi

preprečevanje

sociopatoloških

pojavov

(alkoholizem,

narkomanija,

prostitucija, kriminaliteta).
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s k u p i n e

Prvi iskalci zaposlitve

Brezposelnih mladostnikov je v celotni populaciji brezposelnih približno tretjina;
kar polovica jih išče prvo zaposlitev oziroma niso dokončali izobraževalnega
procesa.
Adolescenca je obdobje sekundarne socializacije, za katerega je še posebej
pomembno

zadovoljevanje

samoaktualizaciji.

Da

bi

potrebe
te

po

potrebe

samopotrjevanju,

lahko

bile

uveljavljanju

zadovoljene,

mora

in
biti

vzpostavljena socialna mreža, ki posamezniku omogoča pridobivanje pozitivnih
izkušenj, samospoštovanja, ga spodbuja k osebnostni rasti in zorenju.
Pozitivna razrešitev krize identitete je možnost in hkrati pogoj za uspešen
nadaljni osebnostni razvoj.
Prav zato je še posebno pomembna čim hitrejša obravnava mladostnika, saj v
tem pomembnem obdobju vsak nedejavni mesec povečuje nevarnost izgube
delovnih navad in že pridobljenih izkušenj, ki so pogoj za dejavno in učinkovito
vključitev v socialno mrežo.
Po drugi strani pa je uspešno delovanje v socialni mreži in pridobivanje delovnih
navad ter izkušenj pot za samostojno življenje in oblikovanje lastne družine, kar
je seveda pogoj za ustvarjalno sedanjost in prihodnost.
Večina mladostnikov, obravnavanih v našem programu, nima urejenih družinskih
razmer, kar je posledica neuspešnega uveljavljanja v ožji in širši okolici.
Neprimerni načini reševanja problemov ter pomanjkanje občutka varnosti in
zaupanja, ki bi ga posameznik moral pridobiti v primarni družini, se zrcalijo v
alkoholizmu, narkomaniji, kriminaliteti, pa tudi prostituciji.
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Prav zato je izhodišče programa za aktiviranje brezposelnih mladostnikov
upoštevanje individualnosti posameznika, ki je podlaga za ustvarjalne in
kakovostne skupinskodinamične procese v majhnih skupinah.

Starejši brezposelni
Brezposelni starejši sestavljajo glede na celoto drugo tretjino brezposelne
populacije.
Udeleženci našega programa spadajo v kategorijo težje zaposljivih, kar pomeni,
da so brez zaposlitve več let. Posledice daljšega obdobja životarjenja med štirimi
stenami se kažejo v popolni izolaciji od delovnega in socialnega okolja
prizadetega posameznika, kar se zrcali v povečani živčnosti, depresivnih stanjih,
zrušenih družinskih odnosih, boleznih odvisnosti, kriminaliteti.
Obdobje zrelih srednjih let je posebej pomembno za nadaljnjo življenjsko pot, saj
vrednotenje preteklega življenja pomembno vpliva na njeno kvaliteto. Tako je za
to obdobje značilen podroben pretres dotedanjega življenja po eni strani, za tiste,
ki živijo s svojimi otroki, pa je v ospredju problem “praznega gnezda” osamosvajanja otrok, ki si začno ustvarjati lastne družine.
Partnerja sta tako potisnjena v vnovično ovrednotenje svojega odnosa oziroma
zakonske skupnosti, kar pa je velikokrat oteženo, saj je odtujenost zaradi hitrega
načina življenja pogosto prevelika, da bi jo lahko premagali.
Po drugi strani pa izguba delovnega mesta velikokrat še pripomore k dodatnemu
nerazumevanju, zlasti če ima zaposlitev le eden izmed partnerjev, saj njuna
položaja nista enakovredna. Frustracije in zagrenjenost, ki izhajajo iz takšnega
položaja, zlasti pa neizpolnjena potreba po samopotrjevanju ter uveljavljanju v
širši družbeni skupnosti le še poglobijo prepad med zakoncema.
Vključitev v naš program tako omogoči premagovanje prve ovire: ustvarjanje
možnosti za oblikovanje socialne mreže je namreč prvi korak za zadovoljevanje
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potrebe po uveljavljanju in s tem dvigovanje samospoštovanja ter oblikovanje
pozitivne samopodobe.
Tako se približamo enemu najpomembnejših ciljev našega programa: razviti
motivacijo

ter sposobnosti za samostojno in neodvisno načrtovanje in

uresničevanje nalog, pri čemer igra zelo pomembno vlogo odgovornost, ki jo
posameznik prevzame zanje.

2 . 4

T r a j a n j e

u s p o s a b l j a n j a

Progami, v katerem se obravnavajo zgoraj navedene vsebine so dolgotrajni
progami, saj tako obsežnih vsebin posameznik ne more absorbirati v kratkem
času, kaj šele spremeniti svoje obnašanje. Trimesečni progami so posamezniku
osnova, da sploh začne razmišljati o enakopravnosti spolov, drugačnosti ljudi v
njegovi bližini in šele na to v daljni okolici in nenazadnje v širšem socialnem
okolju.

2 . 5

M e t o d e

Ljudje torej težimo k nenehnemu zadovoljevanju svojih potreb – glede na
trenutno življenjsko situacijo posameznika, okolje, v katerem se nahaja,
dejavnost, ki jo mora opraviti v določenem času pa je odvisna hierarhija, vrstni
red zadovoljevanja potreb.
Za vodenje male skupine ter prepoznavanje skupinsko-dinamičnih procesov je
tovrstno vedenje zelo pomembno, saj le tako lahko, s stališča vodje, vplivamo na
njihov pozitivni razvoj, ki posamezniku odpre kar največ različnih možnosti za
osebnostno rast in razvoj.
Metode dela v malih skupinah in delo v krogu so bolj natančno opisane v
»Didaktičnih smernicah«
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