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Vsak dan 8. marec: Učne metode in gradiva za enake možnosti 
Strokovni posvet 

 

Posvet je osredotočen na raznolike, aktivne in usmerjene metode, učna gradiva in pripomočke za 

zagotavljanje enakih možnosti deklet in fantov med šolanjem ter pozneje v poklicnem in javnem 

življenju. Sodelujoči se bodo seznanili z metodami za spodbujanje deklet in fantov k: 

• poglobljeni razpravi o vzrokih za neenakost; 

• spoznavanju prizadevanj za enakost spolov;   

• enakemu udeleževanju šolskih in obšolskih dejavnosti in 

• enakemu vpisovanju v srednješolske (poklicne) programe in visokošolske usmeritve. 

K udeležbi vabimo strokovne delavke* osnovnih (zadnja triada), srednjih in poklicnih šol ter druge 

izobraževalke: mladinske delavke, snovalke programov kulturno-umetnostne vzgoje v nevladnih 

organizacijah ipd. Možen je tudi obisk celotnega kolektiva. 

*Vključuje vse spole.  

 

V četrtek, 1. oktobra 2020, med 9.30 in 17.30 v Pionirskem domu – Centru za 

kulturo mladih na naslovu Komenskega 9 v Ljubljani.  

Prizorišče je dostopno za gibalno ovirane. 

 

Strokovni posvet je vključen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) in ovrednoten z 0,5 točke za napredovanje v 

naziv.  

 

Število udeleženk* je omejeno. Prijave sprejemamo do 18. 9. 2020 prek sistema KATIS (prijavite se 

s svojim uporabniškim imenom in geslom, izberete šolsko leto 2020/21 in izvajalca Mesto žensk) ali 

prijavnega obrazca.  

 

Po oddani prijavnici boste na svoj e-naslov prejeli praktične napotke in predračun z bančnimi podatki 

Mesta žensk za plačilo kotizacije v višini 33,00 €, ki vključuje kosilo in vodstvo po razstavi. Rok za 

plačilo kotizacije je 25. 9. 2020. Rok za odjavo od posveta je istega dne, 25. 9. 2020. Odjave in vsa 

vprašanja o posvetu sprejemamo na e-naslov: tea.hvala@cityofwomen.org.   
*Vključuje vse spole. 

 

Produkcija: Mesto žensk, v okviru evropskega projekta Women on Women, ki ga sofinancira program Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa. Koprodukcija: Mladinska knjiga, Pionirski dom. Podpora: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo 

za kulturo, Mestna občina Ljubljana (MOL – EPK 2025 kandidatka). 

https://www.pionirski-dom.si/prizorisca/pionirski-dom-na-komenskega-9
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1njfE3atmnYab8YBmD4zadU4pfyVH7eHK29m3vBWJJNY/viewform?edit_requested=true
mailto:tea.hvala@cityofwomen.org
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Program strokovnega posveta Vsak dan 8. marec 

 
9.30: 

Uvodni nagovor 
 

9.50–10.40: 
Veronika Tašner: Enake možnosti deklic in dečkov v procesu izobraževanja – predavanje 

 
10.40–11.20:  

Tea Hvala, Urška Jež: Enake možnosti deklic in dečkov – moderiran pogovor po predavanju 
 

Odmor (10 min) 
 

11.30–12.10:  
Tea Hvala: #VsakDan8Marec – interaktivna predstavitev učnega gradiva v obliki kviza 

 
Kosilo (50 min) 

 
13.00–13.40:  

Alenka Veler, Ana Ugrinović: Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta – 
predstavitev knjige in učnega gradiva  

 
13.40–14.20:  

Gabrijela Ivanov: Neustrašne ženske – predstavitev učnega pripomočka (družabne igre s kartami) 
in učnega gradiva 

 
Odmor (10 min) 

 
14.30–15.30:  

Urška Jež, Tea Hvala: Kulturno-umetnostna vzgoja za enake možnosti – moderiran pogovor o 
možnih načinih vključevanja predstavljenih metod, gradiv in pripomočkov v pouk 

 
Odmor (20 min) 

 
15.50–17.30:  

Tanja Komadina, Ana Ugrinović: Nepozabne – vodstvo po ulični razstavi portretnih ilustracij iz 
knjige Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta o pionirkah, ki so pomembno 

zaznamovale slovenski prostor 
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Biografije sodelujočih 

 

Mag. Tea Hvala je diplomirana komparativistka in sociologinja kulture z magisterijem iz 

antropologije spolov. Od leta 2018 koordinira programe kulturno-umetnostne vzgoje Mesta žensk. 

Je soavtorica učnih gradiv #VsakDan8Marec (2016–2020) in Mali pojmovnik sodobne umetnosti 

(2020) ter delavnice za pedagoge Mozaik sodobnih umetnosti (2019).  

 

Gabrijela Ivanov je inženirka računalništva, ki zagovarja in uresničuje strateško in družbeno 

angažirano rabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Je ustanoviteljica zagrebškega Prostora 

za kulturo spolov in medijev K-zona, glavna urednica portala VoxFeminae.net, soorganizatorka 

istoimenskega festivala in ena od avtoric družabne igre Neustrašne ženske. 

 

Mag. Urška Jež je diplomirana kulturologinja in magistrica menedžmenta nevladnih organizacij. V 

letih 2009 in 2010 je sodelovala pri Kulturstiku: pilotnem projektu uvajanja novih, sodobnejših vsebin 

in metod kulturno-umetnostne vzgoje v kurikule osnovnih šol. Je tudi avtorica študije Kulturno-

umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi (2017). 

 

Tanja Komadina je študirala vizualne komunikacije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 

v Ljubljani, ker je prejela nagrado za umetniške dosežke. Že vrsto let aktivno deluje na področju 

stripa in ilustracije. Pri založbi Mladinska knjiga je zaposlena kot likovna urednica. Je ena od 

ilustratork knjige Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta in kuratorka spremljajoče 

razstave.  

 

Dr. Veronika Tašner je docentka za področje sociologije vzgoje na Oddelku za temeljni pedagoški 

študij Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Proučuje meritokracijo in edukacijo, pravičnost in 

enakost v edukaciji, spol in edukacijo ter prihodnost edukacije. Je (so)avtorica številnih strokovnih 

monografij in znanstvenih člankov s področja vzgoje in izobraževanja.  

 

Ana Ugrinović, knjižna urednica in prevajalka, je diplomirana dramaturginja. Kot knjižna urednica 

je bila zaposlena v založbah Sanje (2002–2003), Učila (2003–2005), Mladinska knjiga (2005–2014) in 

Cankarjeva založba (2014). Uredila je besedilni del knjige Nepozabne: ženske, ki so premikale meje 

našega sveta. 

 

Alenka Veler je urednica in prevajalka. Zaključila je študij slovenščine in nemščine na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. Od leta 2010 je redno zaposlena kot urednica mladinskega leposlovja pri založbi 

Mladinska knjiga. Je urednica in vodja knjižnega projekta Nepozabne: ženske, ki so premikale meje 

našega sveta. 

http://www.cityofwomen.org/sl/content/vsakdan8marec
https://svodobnost.webstarts.com/zin_pojmovnik.html
https://svodobnost.webstarts.com/mozaik_sodobnih_umetnosti.html
https://voxfeminae.net/udruga-k-zona/
https://voxfeminae.net/
http://www.cityofwomen.org/sl/content/2018/projekt/neustrasne-zenske
https://veza.sigledal.org/prispevki/kulturstik
http://www.asociacija.si/si/wp-content/uploads/2017/04/FINAL-ZA-OBJAVO_Ocena-stanja-KUV_2015.pdf
http://www.asociacija.si/si/wp-content/uploads/2017/04/FINAL-ZA-OBJAVO_Ocena-stanja-KUV_2015.pdf
https://www.mladinska.com/
https://www.pef.uni-lj.si/1168.html
https://www.pef.uni-lj.si/1168.html

