#VsakDan8Marec
Predviden čas za izvedbo: 40 minut
Potrebni učni pripomočki: šolski računalnik ali tablica s povezavo na svetovni splet (lahko se uporabi tudi telefon
enega od dijakov) , 8 do 10 listov papirja za zapis osrednjih argumentov , debeli flomastri, ura, listi s pravili debate
(priloga k pripravi)
Metoda dela: ogled primerov, debata, raziskovanje
Cilji učne ure:
‐ spoznavanje zgodovine in pomena mednarodnega dneva žensk, ki ga obeležujemo 8. marca;
‐ spodbujanje razprave o enakosti spolov v vsakdanjem življenju (spolna neuravnoteženost med različnimi
poklici in neenako plačilo za enako delo, prepoznavanje nasilja v odnosu, samopodoba in nerealnost
medijskih podob, različna reprezentacija žensk in moških v popularni kulturi);
‐ pridobivanje veščin razpravljanja in zagovarjanja svojih stališč in argumentov;
Razlaga za profesorice in profesorje: Učna ura je pripravljena ob mednarodnem dnevu žensk, vendar jo je mogoče
vključiti v pouk tudi med letom. Osrednji cilj učne ure je namreč spodbuditi aktivno razpravo na temo enakosti
spolov med dijakinjami in dijaki. Spodbujanju aktivne participacije sta namenjena tako uvodni del ure kot oblika
same izvedbe. Uvodni del je pripravljen v obliki krajšega slikovnega/ video gradiva, ki preko primerov vprašanje
enakosti spolov povezuje s problemi in situacijami mladostnikov. Izvedba ure je zasnovana kot debatno soočenje,
v katerem dve skupini zastopata nasprotni stališči do vprašanja »Ali je mednarodni dan žensk / 8. marec danes še
potreben?«, tretja skupina dijakinj in dijakov pa razišče zgodovinski aspekt praznika.
Dodatno gradivo za učitelja: Priloga 1
Uvodni del:
Izvedba motivacije – kratek uvod o tem, čemu je namenjena učna ura in predstavitev pripravljenih gradiv.
Dijakinje in dijake vprašamo, če se jim vprašanje enakosti spolov zdi pomembno. Ali so mnenja, da se večkrat
znajdejo v situaciji, ko se njihovo vedenje, hobiji, okus za obleke, glasbo, izbira poklica ali študija, ocenjujejo
drugače zaradi njihovega spola. Učiteljica ali učitelj nato predstavi spodnje primere kot izhodišča za razpravo. (8‐
10 minut)
1.
Fant, ki ima veliko punc, je frajer, punca, ki ima veliko fantov, pa kurba.
2. Foto material:

3. Video
https://www.youtube.com/watch?v=h‐BWk8anv6Q reklama Urada za enake možnosti
Uvodni del zaključimo z vprašanjem »Ali se vam zdi, glede na to, kar smo si ravnokar ogledali, da je 8. marec
praznik, ki ga še potrebujemo?«
Osrednji del:
Dijakinje in dijake razdelimo v tri skupine in razložimo pravila debate – vsaka skupina dobi tudi list s pravili debate,
za njen potek skrbijo dijaki skupine C. (3 minute)
A
debatna ekipa, ki se s trditvijo strinja. Določijo 3 debaterke ali debaterje, ki bodo predstavili argumente.
B
debatna ekipa, ki zavrača trditev. Določijo 3 debaterke ali debaterje, ki bodo predstavili argumente.
C
3‐5 dijakinj, dijakov, ki bodo odigrali vlogo žirije. V pripravljalnem času raziščejo ozadje 8. marca, kar jim
bo omogočilo sprejeti argumentirano odločitev, katera debatna ekipa je bolje zagovarjala svoje stališče. Skrbijo za
upoštevanje časovnih omejitev v debati.
Format debate
Debatna trditev: Praznik 8. marec je danes še vedno potreben.
Število ekip v eni debati: 2 (skupina dijakinj, dijakov A in B), ena ekipa zagovarja debatno trditev, druga jo zavrača
Število debaterk/debaterjev v vsaki ekipi: 3, zaželeno je, da se debaterke v vsakem govoru zamenjajo
Število govorov na vsaki strani: 2 (uvodni + odgovor ) + 1 minuta za morebitno vprašanje nasprotne ekipe
Vprašanja: med 2‐minutnim govorom ekipa nasprotni ekipi lahko postavi vprašanje
Dolžina: uvodni govor s predstavitvijo 3 argumentov 3 minute, 2 minutni odgovor, 1 minuta za odgovor na
vprašanje nasprotne ekipe
Debatne trditve: pripravljena debatna trditev – predstavljena v uvodnem delu šolske ure, imajo 8 minut časa, da
oblikujejo argumente za uvodni govor. Vsaka ekipa se pripravlja sama, brez pomoči mentorjev, za pripravo lahko
uporabijo svetovni splet (telefoni, šolski računalnik, tablice…).
Dijaki imajo 8 minut časa za pripravo. Skupini A in B pripravita argumente za uvodno razpravo ter jih zapišeta na
papir. Skupina C razišče zgodovino Mednarodnega dneva žensk in si pripravi 3‐5 kratkih točk za predstavitev. (8
minut)
Sledi izvedba debate. (15 minut)
Skupina C predstavi izvor in pomen mednarodnega dneva žensk in na podlagi ugotovljenega utemelji, katera
skupina je bolje oblikovala argumente za razpravo. (5 minut)

Zaključek:
V zaključnem delu ure, ko pospravljajo torbe za odhod in si ga lahko ogledajo tisti, ki jih bo tema pritegnila
https://www.youtube.com/watch?v=eaf_X9qSeVY

PRILOGA 1: Dodatne povezave na gradiva za učiteljico/učitelja
Več podatkov o Mednarodnem dnevu žensk in za Slovenijo pomembnih letnicah
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_%C5%BEena
www.uravnotezenost.si (izsek iz spletne strani)
Kaj je enakost spolov?
Enakost spolov ne pomeni istosti žensk in moških in je tudi ni mogoče enačiti z enakopravnostjo spolov. Vodilno
načelo koncepta enakosti spolov je sprejemanje različnosti med moškimi in ženskami, enako vrednotenje vlog,
norm in pričakovanj, omogočanje izbire ter polnega sodelovanja in razvoja potenciala žensk in moških v družbi
brez omejevanja s stereotipi o izbranem spolu.
Enakost spolov pomeni:
• da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti,
• da so moški in ženske enako udeleženi in imajo enako družbeno moč, s katero vplivajo na načrtovanje in
odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja,
• da imajo ženske in moški enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic,
• da imajo moški in ženske enake možnosti za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k
družbenemu razvoju,
• da imajo ženske in moški enake koristi od rezultatov, ki jih prinaša ta razvoj.
Kljub velikemu napredku na tem področju se neenakosti med ženskami in moškimi še vedno ohranjajo.
Porazdelitev družbene moči, vpliva in dostopa do virov med moškimi in ženskami ostaja neenakomerna in
neenakovredna.
Na večini področij zasebnega in družbenega življenja so ženske pogosteje v slabšem položaju kot moški. Tako je
na primer med brezposelnimi več žensk, ženske opravijo več neplačanega gospodinjskega dela, več časa namenijo
skrbi za otroke, zaradi družinskih obveznosti ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, za svoje delo
prejemajo nižje plačilo in nižje pokojnine, ženske so pogosteje žrtve nasilja v partnerskih odnosih, so pogosteje
izpostavljene revščini, manj žensk je na mestih odločanja v gospodarstvu, manj sodelujejo v procesih političnega
odločanja itd.
Spletno mesto Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektor za enake možnosti
Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015‐2020
Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM, sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije 21. junija
2002)
Raziskava Enakost spolov v družinskem življenju in v partnerskih odnosih (2012; 1,42 MB)
Raziskava Starši med delom in družino (2004; 228 KB)
Publikacija Ženske in moški na vodstvenih položajih v EU v letu 2013. Pregled stanja in napredka (2013; 1,236 MB)
Posebni Eurobarometer o ženskah na mestih odločanja (2012; 3,73 MB)
Projekt Vključi.Vse
Program vzajemnega učenja
Podatkovan baza Evropske komisije o ženskah in moških na mestih odločanja
Podatki o ženskah in moških na mestih političnega odločanja
Publikacija Gender and Power in the Nordic Countries – with focus on politics and business (2011; 1,38 MB)
Poročilo Women in economic decision‐making in the EU: Progress report (2012; 384 KB)
Zanimivi video posnetki:
https://www.youtube.com/watch?v=VLusFV0f1uY
https://www.youtube.com/watch?v=V4UWxlVvT1A
https://www.youtube.com/watch?v=2SrpARP_M0o ‐ o reklamah

https://www.youtube.com/watch?v=Z6UUAE2CXXM ‐ o filmih
https://www.youtube.com/watch?v=Jk87v2iAEPw Ljubljana mesto žensk
https://www.youtube.com/watch?v=V4UWxlVvT1A Opressed Majority
O nas:
Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk http://www.cityofwomen.org/
Nekaj zanimivih organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji enakosti spolov:
http://rdecezore.org/
http://bodeca‐neza.spol.si/
http://spol.si/
http://www.drustvo‐sos.si/
http://metadekleta.metinalista.si/
https://cipke.wordpress.com/
https://lezbicnofeministicnauniverza.wordpress.com/
https://vstajniskesocialnedelavke.wordpress.com/
http://www.ljudmila.org/lesbo/

Priloga 2: Dodatna gradiva za dijakinje in dijake
Nekaj stereotipnih trditev:
Fant, ki ima veliko punc, je frajer, punca, ki ima veliko fantov, pa kurba.
Punca, ki tekmuje s fanti, je neženstvena, groba možača; fanta, ki tekmuje z dekleti, pa se zasmehuje in pomiluje.
Punca, ki joče, je čustvena; fant, ki joče, pa je slabič.
Punca, ki hoče početi vse po svoje, nespametna trmoglavka in za to kaznovana; fant, ki dejansko počne vse po
svoje, pa drzen, iznajdljiv, obetaven in za to nagrajen.
Sivolas moški je šarmanten, sivolasa ženska pa zanemarjena in stara
Moški, ki daje prednost karieri pred družino, je ambiciozen poslovnež, ženska, ki daje prednost karieri pred družino,
pa je slaba mati in žena.
Ali pisateljice več pišejo o tem, kako so se zaljubile ali kako se jim je zmešalo, pisatelji pa o vsem drugem? (Povzeto
po eseju Joanne Russ v Gender‐Apokalipsi)
Ali lirična pisava, ki asociativno niza podobe, dogodke, scene, odlomke, ipd. okrog neizgovorjenega tematskega ali
čustvenega središča, velja za hermetično; prepolno rahločutnosti; trivialno; brez dejanj; žensko? (Povzeto po eseju
Joanne Russ v Gender‐Apokalipsi)

Enakost spolov v gospodarstvu
Med prebivalstvom Slovenije je 50,5 % žensk in 49,5 % moških, med delovno aktivnimi osebami 45,2 % žensk in
54,8 % moških, med tistimi, ki so diplomirali na terciarni stopnji je 60 % žensk in 40 % moških, kažejo podatki
Statističnega urada RS za leto 2014. Med 20 največjimi podjetji, ki kotirajo na borzi, je na predsedniških mestih
uprav le 10 % žensk, v članstvu uprav pa 22 %. Neizvršna direktorska mesta le v 22 % primerov zasedajo ženske,
izvršna pa le v 24 %.
V poslovnem svetu torej dominirajo moški, kljub temu, da so ženske v povprečju bolje izobražene in da jih ima
celo višji delež kakor moških diplomo ekonomske smeri. Razlogov za takšno nesorazmerje je več – od osebnih do
organizacijskih in družbenih. Med pomembnejše razloge prištevamo ujetost žensk na delovna mesta, kjer
napredovanje ni možno, večjo obremenjenost žensk z gospodinjskim in skrbstvenim delom (skrb za otroke,
starejše …), organizacijske prakse, ki spodbujajo kariero moških, stereotipne predstave, kateri spol ima vodstvene
sposobnosti
itd.
Številne tuje raziskave so pokazale, da so podjetja z večjo zastopanostjo žensk na vodilnih položajih
organizacijsko in finančno bolj uspešna, saj so zaradi različnih pogledov, izkušenj in znanja pogledi takšnih uprav
na izzive bolj celoviti, sprejete odločitve pa posledično boljše.

Enakost spolov v zasebni sferi
Eden najpomembnejših predpogojev za uveljavljanje enakih možnosti žensk in moških v družbi in doseganje
ekonomske neodvisnosti je omogočeno usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma družinskega življenja. V
Sloveniji je delovna aktivnost žensk visoka (nad evropskim povprečjem),predstave o vlogah spolov v zvezi z
gospodinjskim delom in skrbjo za družinske člane pa so zelo tradicionalne. Ženske gospodinjskim opravilom in
skrbi za družino namenijo skoraj dvakrat toliko časa kot moški. Zaposleni starši tako težko usklajujejo kariero in
družinsko življenje. Pogosto se zato ženske odpovejo kariernemu razvoju, da bi jim ostalo več časa za družino.
Zaradi lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti je po raziskavi MDDSZ službo že kdaj zamenjalo kar
31,6 % žensk in 14,7 % moških, družinske razmere pa so predstavljale oviro pri menjavi službe za 15,8 % žensk in
7,4 % moških. Nesorazmerna je tudi porazdelitev skrbi za pomoči potrebne družinske članice in člane med
ženskami in moškimi. Podatki o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka (v več kakor 90 % matere), o izrabi
dopusta za nego bolnega družinskega člana oziroma članice (80 % dni izrabijo ženske) ter višji delež žensk, ki dela
s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, kažejo, da je to ena od glavnih ovir za neenako sodelovanje žensk na
trgu dela, saj vpliva na pričakovanje delodajalcev in družbe, da za otroke in dom poskrbijo ženske.
Posledice vsega tega pa so obremenjujoče tako za ženske kot za moške, saj raziskave ugotavljajo tudi
nenaklonjenost delodajalcev do moških, ki želijo prevzemati enakovreden delež skrbstvenega dela. Vseeno je
razveseljivo, da večina očetov v Sloveniji izrabi očetovski dopust.

Kaj je enakost spolov?
Enakost spolov ne pomeni istosti žensk in moških in je tudi ni mogoče enačiti z enakopravnostjo spolov. Vodilno
načelo koncepta enakosti spolov je sprejemanje različnosti med moškimi in ženskami, enako vrednotenje vlog,
norm in pričakovanj, omogočanje izbire ter polnega sodelovanja in razvoja potenciala žensk in moških v družbi
brez omejevanja s stereotipi o izbranem spolu.
Enakost spolov pomeni:
• da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti,
• da so moški in ženske enako udeleženi in imajo enako družbeno moč, s katero vplivajo na načrtovanje in
odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja,
• da imajo ženske in moški enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic,
• da imajo moški in ženske enake možnosti za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k
družbenemu razvoju,
• da imajo ženske in moški enake koristi od rezultatov, ki jih prinaša ta razvoj.
Kljub velikemu napredku na tem področju se neenakosti med ženskami in moškimi še vedno ohranjajo.
Porazdelitev družbene moči, vpliva in dostopa do virov med moškimi in ženskami ostaja neenakomerna in
neenakovredna.
Na večini področij zasebnega in družbenega življenja so ženske pogosteje v slabšem položaju kot moški. Tako je
na primer med brezposelnimi več žensk, ženske opravijo več neplačanega gospodinjskega dela, več časa namenijo
skrbi za otroke, zaradi družinskih obveznosti ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, za svoje delo
prejemajo nižje plačilo in nižje pokojnine, ženske so pogosteje žrtve nasilja v partnerskih odnosih, so pogosteje
izpostavljene revščini, manj žensk je na mestih odločanja v gospodarstvu, manj sodelujejo v procesih političnega
odločanja itd.

