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SKRBSTVENIH POKLICIH
Opolnomočenje fantov za izbiro
skrbstvenih poklicev (BiC)
VSEBINA
1. Dogodek ozaveščanja in podporna akcija
za fante v Litvi
2. Druga podporna akcija za fante v
Sloveniji
3. V Italiji se je začel program usposabljanja Fantje v skrbstvenih poklicih
4. Udeležba na delavnici ustvarjalnega
mišljenja »Izhod iz pasti klišejev« in delavnica Fantje v skrbstvenih poklicih na
dnevu Izobraževanje brez spolnih stereotipov v Nemčiji
5. V Avstriji se bo program za krepitev
zmogljivosti nadaljeval tudi v letu 2019

Dragi bralci in bralke
Če se ozremo na leto 2018, smo na področju opolnomočenja
fantov za skrbstvene poklice naredili kar nekaj dela:
•

Sredi leta 2018 smo lansirali naš Youtube kanal, posneli in
prevedli 16 videov, v katerih smo predstavili zgodbe moških
v skrbstvenih poklicih v angleščini, italijanščini, bolgarščini,
litovščini, slovenščini in nemščini. V pol leta so videi imeli
600 ogledov.

•

Razvili smo za spol občutljiva orodja za izobraževalno
in poklicno svetovanje za fante. Partnerji so nekatere
metode usposabljanja preizkusili z več kot 200 študenti
in študentkami, učitelji in učiteljicami ter kariernimi
svetovalci in svetovalkami v Avstriji, Nemčiji in Italiji,
kar je šele začetek. Leta 2019 bomo organizirali še več
usposabljanj v vseh partnerskih državah.

•

Leta 2018 so informacije o projektu neposredno dosegle
več kot 150 fantov v Nemčiji, Sloveniji in Litvi, in sicer preko
Dnevov za fante, podpornih akcij in dogodkov ozaveščanja.
V Avstriji je že leta 2017 na Dnevu za fante, posvečenem
skrbstvenim poklicem, sodelovalo 5200 fantov. V letu 2019
bomo nadaljevali z neposrednim vključevanjem fantov.

Projekt pridobiva podpornike in vzbuja vse več zanimanja v
vseh partnerskih državah. Predstavili smo ga na nacionalnih
dogodkih na področju izobraževanja (Litva), nacionalnih
mrežah nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki in starši,
Zvezi za medicinske sestre (Bolgarija), institucijah za varstvo
otrok, oskrbo starejših in osnovnih šolah (Slovenija in Litva) ter
na univerzah (Italija in Nemčija).
Vzpostavili smo sodelovanje med lokalnimi in državnimi
institucijami – Zavodom za zaposlovanje (AMS) na avstrijskem
Štajerskem, Socialnopedagoškim izobraževalnim inštitutom
Berlin-Brandenburg (SFBB) v Nemčiji, s Centrom za poklicno
izobraževanje v Sloveniji in s Centrom za razvoj šolstva v Litvi.

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.

Naša ambicija za leto 2019 je vključiti več ljudi, organizacij in
institucij v naše razprave, dogodke, usposabljanja in zaključno
evropsko konferenco, ki jo načrtujemo 20. in 21. junija 2019 v
Firencah. Poglejte, kaj se je zgodilo v zadnjih mesecih leta 2018
in kaj pričakujemo zelo kmalu leta 2019.
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1. DOGODEK OZAVEŠČANJA IN
PODPORNA AKCIJA ZA FANTE V LITVI
23. novembra 2018 je litovski partner Center za uveljavljanje
enakosti (CEA) organiziral podporno akcijo za fante kot pogovor
med učitelji in fanti – dijaki na nacionalnem dogodku »Šola 2030«.
Dogodek je omogočal organizacijo debatnih forumov na vrsto tem.
V sodelovanju s Centrom za razvoj šolstva, smo pripravili sekcijo z
naslovom »Galerija poklicev«.
Učitelji, ki so že v intervjujih govorili o svojih izkušnjah poučevanja
na šolah, so pristali, da se na dogodku pogovorijo z dijaki in jih
spodbudijo k izbiri poklicev na področju izobraževanja. Dijake so
spodbudil, da so se vključili v razpravo in postavljali vprašanja o
prednostih in izzivih ter spolnih stereotipih, s katerimi se moški kot
učitelji soočajo.

Koordinator

Januar 2019

Dissens Institut für Bildung und
Forschung e.V - Germany
http://www.dissens.de/

Partnerji:

www.genderforschung.at

www.mirovni-institut.si/
en/about-the-peace-institute/

www.istitutodeglinnocenti.it
Center of Womenʹs
Studies and Policies

www.cwsp.bg

www.gap.lt
SLEDITE NAM NA NAŠI FACEBOOK
STRANI:
www.facebook.com/Boysincarework/

24. novembra 2018 je Center za uveljavljanje enakosti (CEA)
organiziral nacionalni dogodek ozaveščanja »Ali šola potrebuje
učitelje?«. Dogodek je bil organiziran kot delavnica za učitelje in
učiteljice iz cele Litve.
Delavnica je nudila različne strokovne intervencije šol, nevladnih
organizacij in strokovnjakov. Strokovnjaki in strokovnjakinje CEA
so predstavili ugotovitve raziskave gradiv za poklicne izbire, ki so
jo opravili v okviru projekta, in izpostavili stereotipno predstavitev
kariernih usmeritev v litovskih šolah.
Ugotovitve raziskave kažejo, da učiteljski poklic ni vključen med
poklicne izbire. Razprava je odprla vprašanje o majhnem deležu
moških učiteljev v osnovnih šolah. Delavnica je naslovila spolno
segregacijo učiteljskega poklica in predlagala, da na novo premislimo
vsebine in metode postopkov poklicne izbire, da bi spodbudili večje
vključevanje fantov v učiteljski poklic.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
Na spletni strani boste našli
podrobne informacije o projektu,
aktualna obvestila o dejavnostih
partnerjev in relevantne novice.
Obiščite jo na:
www.boys-in-care.eu
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.
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2. DRUGA PODPORNA AKCIJA ZA FANTE, ORGANIZIRANA V
SLOVENIJI

25. oktobra 2018 je slovenski partner Mirovni
inštitut organiziral drugo podporno akcijo za
fante, ki jih zanimajo skrbstveni poklici. Fantje
osmega razreda osnovne šole Božidar Jakac so
bili povabljeni na obisk Doma starejših občanov
Ljubljana Šiška, kjer so dobili informacije o
poklicih, zaposlitvenih možnostih in delovnih
pogojih na področju skrbi za starejše. Najprej je
potekal pogovor s fanti o skrbstvenih poklicih v
šoli, nakar je ekipa Mirovnega inštituta skupaj s
fanti in šolsko svetovalno delavko obiskala dom
starejših občanov. Tam so nas sprejeli direktor,
zdravstveni tehnik, socialni delavec in bolničar
negovalec.
Pokazali so nam kratek film o vsakodnevnem
življenju v domu. Nato smo se pogovarjali o
izobraževalnih in kariernih poteh na področju
skrbi za starejše, o prednostih in slabostih teh
poklicev, pa tudi o osebnih izkušnjah, povezanih
z delom, ki ga opravljajo zaposleni v domu, in
vprašanjih, povezanih s spolom.

Na koncu so fantje zapisali svoje vtise o delu na
področju skrbi za starejše.
Mojca Frelih, članica slovenske ekipe projekta
Fantje v skrbstvenih poklicih, je predstavila
podporno
akcijo
»Fantje
zmoremo«
kot primer dobre prakse na mednarodni
konferenci »Nestereotipno o stereotipih«, ki
jo je organiziralo Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti 19. in 20.
oktobra 2018.
Prvi dan je bil posvečen razpravam o spolnih
stereotipih z raznih teoretičnih in praktičnih
vidikov, medtem ko so bile drugi dan izvedene
delavnice za učitelje in učiteljice. Konferenca je
bila tudi uvodni dogodek projekta Evropa v šoli,
ki v šolskem letu 2018/19 naslavlja vprašanje
spolnih stereotipov in enakosti žensk in moških.
Več o dogodku najdete na:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_
podrocja/enake_moznosti/tematski_posveti/
nestereotipno_o_stereotipih/
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3. V ITALIJI SE JE ZAČEL PROGRAM USPOSABLJANJA “FANTJE V
SKRBSTVENIH POKLICIH”
Italijanski partner Istituto degli Innocenti je začel
s programom usposabljanja Fantje v skrbstvenih
poklicih. Prve intervencije so vključevale univerzitetne
študente in študentke, ki se usposabljajo za učiteljski
poklic, njihov namen pa je bila senzibilizacija za spolne
stereotipe in moške v skrbstvenih poklicih.
Program usposabljanja je sestavljen iz dveh štiriurnih
modulov, ki sta bila izvedena novembra in decembra,
in iz izobraževanja preko spleta.
Program vključuje tako izkustveni del o spolnih
stereotipih, moškosti in njihovem vplivu na karierne
izbire kot teoretični del o horizontalni segregaciji v
izobraževanju in na trgu dela na evropski ravni in v
študijah moškosti.
29. novembra 2018 je bil izveden prvi modul, ki se ga je
udeležilo 80 študentov in študentk. Predavanje je bilo
interaktivno in je vključevalo veliko praktičnih metod.
Razpravljali so o konceptu skrbne moškosti, ki so
ga primerjali s konceptom hegemone moškosti.
Študenti in študentke so imeli priložnost ogledati
si in komentirati videe o moških v skrbstvenih

poklicih. Videi so se izkazali za zelo koristno orodje
pri razpravi o stereotipih, povezanih s skrbstvenim
delom in spolom. Govorili so tudi o motivaciji za izbiro
skrbstvenega poklica in družbeni reakciji na spolno
netipično poklicno izbiro.

V naslednjih modulih bodo študenti in študentke
analizirali gradiva, pripravljena v okviru projekta,
in dobili priložnost, da se z vzgojiteljema v vrtcu
pogovorijo o njunih delovnih izkušnjah, motivaciji in
možnih ovirah.

4. UDELEŽBA NA DELAVNICI USTVARJALNEGA MIŠLJENJA “IZHOD
IZ PASTI KLIŠEJEV”

Vir: kompetenzz.de | Marc Beckmann

Daniel Holtermann, član ekipe projekta Fantje v
skrbstvenih poklicih, se je 31. oktobra 2018 v Berlinu
udeležil delavnice za razširjanje informacij o Dnevu za
fante.
Cilj delavnice je bil narediti vsebine Dneva za fante in
Dneva za punce digitalno dosegljive v formatu »resne
igrice«. Mlade je namreč lažje nasloviti z digitalno
ponudbo, igriv dostop do nestereotipnih kariernih
usmeritev pa je pomemben dodatek k že obstoječemu
gradivu.

Delavnica Fantje v skrbstvenih poklicih na Dnevu
Izobraževanja brez spolnih stereotipov v Berlinu
Ekipa projekta Fantje v skrbstvenih poklicih je
12. novembra 2018 izvedla delavnico o fantih v
skrbstvenih poklicih na strokovnem dnevu »Stiftung
Bildung« in ob podelitvi nagrade »Verein(t) für gute
Kita und Schule«.
Poleg predstavitve projekta Fantje v skrbstvenih
poklicih se je delavnica osredotočala na preizkušanje
in kritično refleksijo metod za opolnomočenje fantov
v socialnih, izobraževalnih in negovalnih poklicih.
Naslednje nadaljevalno usposabljanje Fantje
v skrbstvenih poklicih za učitelje in učiteljice,
karierne svetovalce in svetovalke ter zainteresirane
strokovnjake in strokovnjakinje je predvideno med
28. 02. in 01. 03. 2019 v SFBB v Berlinu. Obravnavane
vsebine bodo med drugim: delo, trg dela in spol,
moškost, skrbstveno delo in spolni stereotipi.
Preizkusili bomo različne metode, ki jih lahko
uporabimo pri delu s fanti. Več informacij in obrazec
za registracijo najdete tukaj.
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5. V AVSTRIJI SE BO PROGRAM ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI
NADALJEVAL TUDI LETA 2019
Programi za krepitev zmogljivosti (PKZ)

25. april), Železno (28. marec, 11. april) in Linz
Avstrijski partner Verein für Männer- und (29./30. marec, 26./27. april).
Geschlechterthemen Steiermark je izvedel prvih Avstrijski partner pri podporni akciji je Zavod za
pet usposabljanj PKZ v Avstriji s 60 učitelji in zaposlovanje (AMS) dežele Štajerske. Tu se izvajajo
učiteljicami, mladinskimi delavci in delavkami ter posebna usposabljanja, ki sledijo predhodnemu
poklicnimi svetovalci in svetovalkami na Dunaju, v sodelovanju med štajerskim AMS in Verein für
Badnu, Gradcu in dvakrat v Celovcu. V prvih modulih Männer- und Geschlechterthemen Steiermark.
PKZ so predstavili moške v skrbstvenih poklicih, 16. oktobra 2018 je potekalo prvo od dveh šesturnih
horizontalno segregacijo trga dela in metode za usposabljanj v Gradcu. V okviru delavnice so
delavnice s fanti. S pomočjo projektnega programa udeleženci dobili možnost, da razmislijo o lastnih
smo lahko posredovali informacije o Dnevu za fante projektih v regiji in izdelajo načrte zanje s pomočjo
in napotili na gradiva avstrijskega Ministrstva za vodij usposabljanja.
izobraževanje (BMBWF), kot so brošure o spolno
Avstrijski partnerji so razvili igro s kartami za uporabo
občutljivem poklicnem usmerjanju.
na usposabljanjih PKZ, ki nudi informacije o fantih v
Leta 2019 bodo sledila nadaljnja usposabljanja:
skrbstvenih poklicih:
Innsbruck (25. marec, 24. april), Dunaj (26. marec,
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