
Opolnomočenje fantov za 
izbiro skrbstvenih poklicev 
(BiC)
UVOD 
Dragi bralci in bralke,
v našem zadnjem novičniku povzemamo aktivnosti, ki smo jih 
naredili v dveh letih in pol trajanja projekta.
Delovali smo v šestih različnih nacionalnih in regionalnih 
kontekstih (v Avstriji, Bolgariji, Italiji, Litvi, Nemčiji in Sloveniji), 
v katerih smo predstavili problematiko spolne segregacije 
izobraževanja in poklicev na področju izobraževanja, zdravja in 
socialnega varstva. Spolne stereotipe, ki vplivajo na poklicne 
izbire mladih fantov, smo naredili vidne na nacionalni in evropski 
ravni. 
Projekt nam je omogočil, da smo ustvarili orodja, mehanizme, 
prakse in izobraževanja, ki jih preko naše spletne strani in 
priročnika dajemo v uporabo strokovnemu osebju na področju 
izobraževanja in kariernega svetovanja. 
V novičniku boste izvedeli, kaj smo ustvarili in kje lahko najdete 
pripomočke za karierno svetovanje otrokom, s poudarkom na 
skrbstvenih poklicih in fantih, ki jih lahko uporabite pri svojem 
delu. 
Hvaležni smo, da ste bili z nami tekom celotnega projekta, 
in upamo, da bodo rezultati projekta doprinesli k vašim 
prizadevanjem na področju kariernega usmerjanja, izobraževanja 
in dela z mladimi.  
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POKLICIH
Na novičnik se lahko naročite tako, da kliknete 
na to povezavo. Predhodne številke novičnika 
si lahko ogledate na spletni strani projekta, 
tako da kliknete na to povezavo. Novičnik 
lahko posredujete vsem, ki jih tematika 
zanima.

https://www.boys-in-care.eu/si/posebne-strani/novicnik.html
https://www.boys-in-care.eu/si/posebne-strani/novicnik.html


Projekt smo začeli leta 2017 s pregledom nacionalnih 
situacij. Analizirali smo nacionalne učbenike in 
informativno gradivo namenjeno kariernemu svetovanju 
ter identificirali spolne stereotipe povezane s poklici 
na področju izobraževanja, zdravja in socialnega 
varstva. S to študijo smo razbrali potrebe na področju 
spolno občutljivega kariernega svetovanja s posebnim 
poudarkom na fantih in na skrbstvenih poklicih. Analizo 
smo predstavili v nacionalnih poročilih in naredili 
primerjavo med državami.   
Nacionalna poročila in primerjalno poročilo so dostopni 
na spletni strani projekta: 
https://www.boys-in-care.eu/reports.html

RAzISkOVALNA POROčILA:
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Center of Womenʹs
Studies and Policies

SLEDITE NAM NA NAšI FACEBOOk 
STRANI: https://www.facebook.com/
Boysincarework/

SPLETNA STRAN PROjEkTA  

Na spletni strani boste našli podrobne 
informacije o projektu, aktualna 
obvestila o dejavnostih partnerjev in 
relevantne novice.

Obiščite jo na:

https://www.boys-in-care.eu/si.html

YOUTUBE kANAL

Poglejte kaj je novega na našem 
YouTube kanalu.
Naročite se in nam sledite. Našli 
boste veliko zanimivih videov z 
moškimi v skrbstvenih poklicih v 
različnih jezikih. 

koordinator

 
 

www.dissens.de

Partnerji:
 

www.genderforschung.at

http://www.mirovni-institut.si
 

www.istitutodeglinnocenti.it

  

www.cwsp.bg
  

www.gap.lt

https://www.facebook.com/Boysincarework/
https://www.facebook.com/Boysincarework/
https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ
http://gap.lt/
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ORODjA

Na osnovi raziskovalnega dela in analize nacionalnih 
situacij smo razvili vrsto metod, ki jih lahko 
uporablja pedagoško osebje, karierni svetovalci in 
svetovalke ter mladinski delavci in delavke 
spletna orodja za spolno občutljivo izobraževalno 
in karierno svetovanje Boys in Care Toolkit; in 
18 videov z zgodbami moških, ki so zaposleni 
v različnih skrbstvenih poklicih. Vprašali smo 
jih, kako in zakaj so izbrali ta poklic in kakšne 
izkušnje imajo v osebnem in poklicnem življenju. 
za ogled njihovih zgodb v angleščini, italijanščini, 
slovenščini, litovščini in nemščini obiščite naš 
Youtube kanal.

Razvili smo priročnik, v katerem lahko najdete 
metode in informacije, ki vam bodo v pomoč pri 
nadaljnjem izobraževanju o spolno občutljivem 
kariernem usmerjanju, pa tudi pri neposrednem 
delu z mladimi. Priročnik vsebuje definicije in širše 
informacije o spolnih stereotipih in neenakostih, 
družbenih pričakovanjih povezanih z ženskostjo 
in moškostjo, segregaciji trga dela in fantih v 
skrbstvenih poklicih. Priročnik lahko najdete na 
naši spletni strani.

USPOSABLjANjA IN PODPORNE 
AkCIjE 

Usposabljanja za deležnike, sedanje in bodoče 
učitelje in učiteljice ter poklicne svetovalce in 
svetovalke so bila ključni del našega projekta. 
Organizirali smo jih v vseh partnerskih državah, da 
bi predstavili različne metodologije, prilagojene 
nacionalnim kontekstom, ki so uporabne pri 
preseganju spolnih stereotipov v kariernem 
usmerjanju in pri informiranju fantov o poklicih 
na področju izobraževanja, zdravja in socialnega 
varstva.

Organizirali smo podporne akcije za fante – dogodke, 
prakse in informativne dneve, osredotočene na 
opolnomočenje fantov pri izbiri spolno netipičnih 
poklicev. Predstavili smo koncept ‘Dan za fante’, 
ki so ga razvili v Avstriji in Nemčiji. V Sloveniji je 
projektna ekipa izvedla več pilotnih mini akcij Dan 
za fante in prispevala praktične informacije, kako 
organizirati tak informativni dogodek namenjen 
fantom in skrbstvenim poklicem. Poleg tega smo 
organizirali vrsto drugih podpornih akcij, kot so 
živa knjižnica v Litvi, razprave o videih, ustvarjenih 
v okviru projekta v Italiji in Bolgariji, itn. Podrobne 
informacije o tem najdete v priročniku.
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Rezultate projekta smo razširjali po različnih 
kanalih kot so družbeni mediji (Facebook in 
Yotube), novičnik in dogodki.

V vsaki partnerski državi smo organizirali 
ozaveščevalne dogodke, na katerih smo z deležniki 
razpravljali o pomenu in konkretnih možnostih 
spolne desegregacije poklicev na področju 
izobraževanja, zdravja in socialnega varstva.

 
Oktobra 2018 smo projekt predstavili na Inštitutu 
Evropske Unije za enakost spolov v Vilni in 

razpravljali o tem, kako je povezan z drugimi 
projekti in iniciativami na ravni Evropske unije.

21. junija 2019 smo organizirali evropsko 
konferenco na Istituto degli Innocenti v Firencah, 
na kateri smo predstavili ugotovitve in rezultate 
projekta, med drugim tudi  izobraževanja za 

OzAVEščANjE IN RAzšIRjANjE
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strokovno osebje na področju izobraževanja 
in kariernega svetovanja o spolno občutljivem 
kariernem svetovanju za fante ter v projektu 
preizkušene  dobre prakse. 

Nedavno smo na podlagi rezultatov projekta 
objavili strokovni članek:

Scambor, Elli, jauk, Dani, Gärtner, Marc & 
Erika Bernacchi (2019). Caring masculinities in 
action: Teaching beyond and against the gender-
segregated labour market. V Magaraggia, S., 
Mauerer, G. & Schmidbaur, M. (ur.): Feminist 
Perspectives on Teaching Masculinities. Learning 
Beyond Stereotypes; ATGENDER, Routledge 2019.
članek si lahko preberete tukaj.

Vsem, ki ste se tako ali drugače pridružili 
našemu projektu in sodelovali v njem  se iskreno 
zahvaljujemo. 

Za vsebino te publikacije so 
odgovorni izključno projektni 
partnerji in je v nobenem pogledu 
ne moremo šteti za odraz stališč 
Evropske komisije.

Sofinancerji: V Nemčiji:               V Avstriji:Publikacijo je sofi-
nanciral Program 
Evropske unije za 
pravice, enakost 
in državljanstvo 
(REC).

https://www.routledge.com/Feminist-Perspectives-on-Teaching-Masculinities-Learning-Beyond-Stereotypes/Magaraggia-Mauerer-Schmidbaur/p/book/9780367193287

