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Uvod 
 
 
 
 
Drage_i bralke_ci1, 
 
za spodbujanje koncepta skrbnih moškosti v pedagoški praksi v vrtcih in osnovnih šolah so v 
tem priročniku zbrane naslednje metode. Otroci, zlasti dečki, bi se morali že od zgodnjega 
otroštva učiti, kako pomembno je skrbeti zase, za druge in za okolje. Prav zato je pomembno, 
kako so skrbstveni poklici in skrbstvene dejavnosti obravnavani v vzgojno-varstvenih ustanovah, 
kot so vrtci in osnovne šole, saj to vpliva na nadaljnje izobraževalne in poklicne odločitve. 
 
Pričujoča zbirka orodij ponuja metode, ki jih je mogoče uporabiti v različnih okoljih pedagoškega 
in poklicnega dela z otroki in mladostniki (ne le) moškega spola. Zbirka orodij projekta ECaRoM 
- predšolska vzgoja in vloga moškosti vsebuje vaje in metode, pri katerih se na praktičen način 
pojasnjuje povezanost spolnih vlog in poklicev ali dejavnosti vzgoje, pri čemer se pod vprašaj 
postavljajo stereotipi in se lahko pokažejo ali praktično uporabijo nove možnosti. Številne 
metode so namenjene temu, da skrbstveno delo, ki ga otroci že opravljajo, postane vidno. 
Metode ozaveščajo o tem, kako prisotne so skrbstvene dejavnosti v vsakodnevnih interakcijah 
in dejanjih, kot so pospravljanje igrač, pomoč pri pripravi obrokov, vrtnarjenje, skrb za domače 
živali, tolažba drugih otrok, reševanje sporov brez nasilja, upoštevanje mnenja drugih in še 
veliko več. Otroke, zlasti dečke, je treba podpirati pri razvijanju in ohranjanju njihovih skrbnih in 
negovalnih lastnosti.  
 
Poleg tega vaje odražajo mednarodni kontekst priprave te zbirke v okviru EU projekta ECaRoM. 
Vse predpostavke in začetne ideje (kot so stereotipi o skrbstvenem delu in spolu), ki so 
prikazane v metodah, ne veljajo enako za vse države. Metode temeljijo na različnih težiščih in 
jih je mogoče uporabiti glede na zahteve: spolni stereotipi, norme moškosti, skrbne moškosti, 
vloge spolov, socializacija, poklicno svetovanje in vizije za prihodnost. 
 
Zbirka orodij ima dve ciljni skupini. Po eni strani so metode prilagojene za senzibilizacijo ljudi, ki 
delajo z otroki. Učitelje_ice in vzgojitelje_ice v zgodnjem otroškem varstvu vabimo k razmisleku 
o družbi in spolu, da bi izboljšali spolno občutljivo mentorstvo mladim. Po drugi strani pa je 
veliko metod usmerjenih v uporabo s samimi skupinami mladih (na primer v šolskem kontekstu). 
Metode naj bi učiteljem_icam in vzgojiteljem_icam v zgodnjem otroškem varstvu pomagale v 
boju proti spolnim stereotipom in podpirale mlade - ne glede na spol - pri njihovem osebnem 
razvoju. Pri tem se osredotočajo na ustvarjanje pozitivne in emancipirane slike o pogosto 
nevidnem skrbstvenem delu ter na spodbujanje in podpiranje mladih moških in fantov pri njihovi 
izbiri skrbstvenih poklicev. 

 

 
1 Za izražanje vključenosti vseh družbenih spolov v slovenskem jeziku se v zadnjih dvajsetih letih uveljavlja 

podčrtaj. Po podčrtaju navedemo le spremenjeni del besede, enako kot pri poševnici in vezaju. V skladu s temi 

smernicami v tem priročniku uporabljamo podčrtaj. 
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Metoda: Samorefleksija z vidika spola 
 

Tema metode 

Prikriti kurikulum, spolna pristranskost, ospoljena prepričanja in vrednote. 
 

Ciljna skupina 

 Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih, pedagoško osebje v vrtcih. 
 

Število sodelujočih 

Število udeležencev_k ni omejeno - lahko je manj kot 6 ali več kot 20 udeležencev_k. 
Metoda vključuje individualno delo, delo v parih in skupinsko razpravo. 
 

Situacija 

Kadarkoli v dnevu. Pomembno je, da je prostor dovolj velik, da omogoča individualno delo, delo 
v parih in skupinsko razpravo.   
 

Okvir 

Potrebna gradiva za izvedbo 

Vprašanja za samorefleksijo, papir in pisala. 
 

Priprava 

Predhodna priprava ni potrebna.  
 

Časovni okvir 

Vsaj 70 minut (odvisno od velikosti skupine).  
 

Prostor 

1 soba z mizami in stoli.  
 

Navodila in opis poteka korak za korakom 

Seznam vprašanj za samorefleksijo z vidika spola in s poudarkom na skrbnih moškostih: 
 
1. Kakšna so moja pričakovanja, vrednote, prepričanja in razmišljanja o spolnih vlogah?  
2. Kako lahko ti predsodki, pričakovanja in razmišljanja o spolnih vlogah vplivajo na moje 
delo, komuniciranje in interakcijo z otroki? 
3. Če razmislim o tem, kako obravnavam deklice in dečke, ali obstajajo kakšne razlike? 
Katere? 
4. Ali dečkom ponujam enake igrače/igre/knjige/dejavnosti kot deklicam? 
5. Ali dečke vključujem v pospravljanje igrač? 
6. Ali dečke vključujem v pripravo miz za obroke in pospravljanje po obrokih? 
7. Ali dečke vključujem v pomoč vrstnikom_cam pri oblačenju/obuvanju? (npr. pomoč pri 
zavezovanju čevljev)? 
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8. Ali se odzovem enako, če je deklica ali deček poškodovan in potrebuje tolažbo? 
9. Ali se z dečki in deklicami sporazumevam na enak način? Ali uporabljam enak ton glasu, 
glasnost, govorico telesa, ko se pogovarjam z deklico ali dečkom? 
10. Ali se na neprimerno vedenje dečkov in deklic odzivam drugače?   
11. Ali se različno odzivam na občutke, ki jih pokažejo dečki ali deklice (npr. "ni primerno, da 
se fant boji? ...")? 
12. Ali poskrbim, da so vsi otroci enako vključeni v dejavnosti in deležni moje pozornosti? 
13. Ali pri dejavnostih v vrtcu podpiram in vključujem deklice in dečke? Na primer, pri igri 
nogometa, kjer je običajno več zanimanja med dečki, in pri tematskem kotičku o domu, kjer je 
običajno več deklic.  Ali se vmešam in usmerim otroke/otroke ali tovrstne odločitve otrokom 
prepuščam? 
14. Katere pohvale uporabljam za deklice in dečke? Ali so med njimi kakšne razlike? 
15. Ali v dejavnosti z otroki vključujem osebje vrtca, kot so kuharice, čistilke, hišnik?  
16. Ali uporabljam primere moških v skrbstvenih vlogah (npr. aktivni očetje, bratje zdravniki, 
eko-aktivisti) kot vzornike? 
17. Ali se z otroki pogovarjam o skrbstvenih poklicih in organiziram tovrstne igre (npr. delo in 
poklici v vrtcu, bolnišnici, domu starejših)? 
18. Ali otrokom predstavljam primere moških skrbnikov, vzgojiteljev, socialnih delavcev, 
učiteljev v osnovni šoli, npr. v slikanicah, risankah, knjigah ali drugih virih? 
19. Ali kdaj povabim npr. moškega vzgojitelja v skupino, da otrokom predstavi svoje delo in 
se z njimi pogovori?  
20. Ali kdaj z otroki obiščemo bližnji dom starejših?   
21. Ali kdaj v skupino povabim osebe s posebnimi potrebami, da se pogovarjajo z otroki? 
22. Ali se kdaj z otroki pogovarjam o tem, kako si doma delijo gospodinjska opravila? 
23. Ali se z otroki kdaj pogovarjam o tem, kako (lahko) pomagajo svojim starim staršem?  
24. Ali v svoje delo s starši vključujem očete, dedke, brate? 
25. Če otrok zboli, ali o tem kdaj najprej obvestim očeta? 
26. Ali v igralnici posvečam pozornost enakosti spolov? 
27. Ko se z otroki pogovarjam o risankah, pravljicah, zgodbah, knjigah itd. ali vključim tudi 
temo enakosti spolov?  
28. Ali uporabljam knjige, ki prikazujejo, kako ljudje sodelujejo, da bi dosegli spremembe 
(namesto na primer zgodb o junakih/herojih)? 
29. Ali se z otroki kdaj pogovarjam o položaju ljudi, ki so v družbi marginalizirani (npr. Romi in 
romske ženske, begunci, revni, migranti)? 
30. Ali se z otroki kdaj pogovarjam o različnih oblikah družine (npr. o enostarševski, družini 
ločenih staršev, večgeneracijski, transnacionalni, lezbični in gejevski družinah)? 
31. Kaj že počnem pri svojem vsakodnevnem delu z otroki za spodbujanje enakosti spolov? 
32. Kaj lahko pri svojem vsakodnevnem delu z otroki naredim bolje ali izboljšam v kontekstu  
spodbujanja enakosti spolov?  
 
KORAK 1: Udeleženci_ke dobijo seznam vprašanj za samorefleksijo. Vsak udeleženec_ka sam_a 
razmisli in odgovori na vprašanja (15 - 20 minut). 
 



                                

7 

KORAK 2: Udeleženci_ke delajo v parih ali manjših skupinah ter si izmenjajo svoja stališča in 
odgovore. Razpravljajo tudi o tem, kaj lahko storijo pri svojem delu, interakciji, komunikaciji z 
otroki, da bi spodbujali enakost spolov. Katere so glavne ugotovitve? Podobnosti in razlike pri 
delu z otroki? (25 minut) 
 
KORAK 3: Razprava v celotni skupini. Manjše skupine poročajo o svojih izmenjavah in 
razpravljajo o tem, kaj lahko storijo za spodbujanje enakosti spolov ter skrbstvenih vlog in 
dejavnosti kot univerzalnih dejavnosti (ki niso vezane zgolj na en spol) pri svojem delu z otroki 
(30 minut). 
 

Cilji metode 

Razmisliti o lastnih spolnih predsodkih vzgojiteljev_ic predšolskih otrok in o tem, kako lahko ti 
predsodki vplivajo na delo, interakcije in komunikacijo z otroki, ter razmisliti, kako izboljšati 
način dela v smeri enakosti spolov, da otroci ne bodo omejeni s spolnimi vlogami, spolnimi 
stereotipi, predosdki in pričakovanji.  
 

Specifikacije po vsebini 

Metoda omogoča, da se s samorefleksijo (seznam vprašanj) odpre perspektiva, občutljiva na 
spol. Seznama vprašanj ne gre razumeti kot način kritiziranja lastnega dela (vzgojiteljev_ic), 
temveč kot način za razmislek o lastnem delu in ugotavljanje, kaj vzgojitelji_ce že počnejo in kaj 
lahko pri svojem delu izboljšajo, da bi spodbujali enakost spolov v vrtcih in spodbujali skrb 
(vloge, dejavnosti) kot univerzalno dejavnost in vrednoto, ki ni povezana s spolom. 
 

Variacije oziroma prilagoditve 

V primerih, ko je v skupini 20 ali več udeležencev_k, je priporočljivo delati v manjših skupinah (4-
6 oseb na skupino) in ne v parih.  
 

Uporabnost po izvedbi 

Udeleženci_ke lahko, ko se vrnejo v igralnice, pregledajo igrače, knjige, slike in gradiva, ki jih 
uporabljajo pri delu z otroki, in preverijo, ali ta gradiva spodbujajo enakost spolov in 
nestereotipne podobe ali nasprotno. Pomembno je, da vzgojitelji_ce ponudite široko paleto 
igrač, knjig, gradiv, iger, slik, ki otroke predstavijo enakosi spolov. Vzgojitelji_ce predšolskih 
otrok lahko na primer izberejo dejavnosti in igre, ki prikazujejo moške/dečke v njihovih 
skrbstvenih vlogah in deklice/ženske v tradicionalno maskuliniziranih vlogah, kot so gasilci, 
policisti itd. 
 

Vir 

Metodo Samorefleksija z vidika spola smo oblikovali v okviru projekta ECAROM.  
 
Nadaljnje branje:  
 
No limitations. Breaking down gender stereotypes in the early years. A resource guide for early 
years educators by Women Health, 2017, available at: https://whe.org.au/what-we-do/gender-

https://whe.org.au/what-we-do/gender-equity-for-health-outcomes/no-limitations-gender-stereotypes-early-years/
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equity-for-health-outcomes/no-limitations-gender-stereotypes-early-years/;  
 
Gender-Responsive Pedagogy in Early Childhood Education – A Toolkit for Teachers and School 
Leaders by Forum for African Women Educationalists (FAWE) and VVOB, 2019, available at: 
https://www.issa.nl/content/grp4ece-toolkit-gender-responsive-pedagogy-early-childhood-
education-toolkit-teachers-and;  
 

 

 

Kdo nosi kaj? 
 

Teme metode 

Naučiti se in si predstavljati, kako spol vpliva na izbiro in oceno oblačil. 
 

Ciljna skupina 

Otroci od 4. leta naprej 
 

Število udeležencev 

Minimalno 6 - maksimalno 20 
 

Situacija 

Lahko v kateri koli situaciji. 
 

Okvir dela 

Potreben material  

Ustrezno število delovnih listov ECaRoM za metodo za sodelujoče otroke in ustrezno število 
škarij. 
 

Priprava 

Ne 
 

Čas 

30 minut 
 

Prostor 

Soba z dovolj prostora in po možnosti z mizami, kjer lahko otroci izrezujejo. 
 

Navodila in opis po korakih 

1. del: Izrezovanje + barvanje 
Otroci naj izrežejo osebo in obleko. 
Nato lahko sestavijo osebo, ki jim je najbolj všeč. Če je delovni list črno-bel, lahko osebo in 
obleko tudi pobarvajo. 

https://whe.org.au/what-we-do/gender-equity-for-health-outcomes/no-limitations-gender-stereotypes-early-years/
https://www.issa.nl/content/grp4ece-toolkit-gender-responsive-pedagogy-early-childhood-education-toolkit-teachers-and
https://www.issa.nl/content/grp4ece-toolkit-gender-responsive-pedagogy-early-childhood-education-toolkit-teachers-and
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2. del: Imena oseb + razprava 
Otroci naj poimenujejo osebe. Vprašajte jih, ali ima oseba žensko ime, moško ime ali ime, ki ga je 
mogoče pripisati obema ali nobenemu spolu. 
Nato se otroke vpraša, ali lahko oseba nosi oblačila, ki ne ustrezajo njenemu spolu, npr. deklica 
nosi kavbojke, fant pa krilo. Druga možnost je, da vprašate, ali bi lahko imele osebe drugačno 
ime, ki bi označevalo drug spol. Bi to delovalo? Če ne, zakaj ne? 
Dodatna vprašanja za razpravo: 
Kdo nam pove, kaj si lahko oblečemo? 
Kaj pa, če bi lahko vsak nosil, kar mu je všeč, in za to ne bi dobil komentarjev? 
 

Cilji metode 

Metoda je namenjena prikazu spolne zaznamovanosti oblačil. Otroci se že od malih nog učijo, 
katera oblačila in barve pristajajo kateremu spolu. Zato je treba ta mehanizem razjasniti in 
otrokom pokazati, da lahko nosijo tisto, kar jim ustreza. 
 

Vsebinske specifikacije 

Spolni stereotipi so osnova za delitev skrbstvenih dejavnosti. To ponazarjamo z metodo na 
primeru oblačil. 
 

Posledice 

Na podlagi te metode bi lahko porazdelitev skrbstvenega dela obravnavali npr. z drugo metodo iz 
projekta ECaRoM. 
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja 

Omeniti je treba tudi imena, ki so spolno nevtralna (npr. Aljoša, Kim ali Renè), da bo jasno, da ne 
obstajata samo dva spola. 
 

Vir metode  

Razvil Daniel Holtermann za projekt ECaRoM. 
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Bingo 
 
 

Tema metode 

Raznolikost spolov, dejavnosti in vloge.  
 

Ciljna skupina  

Otroci v starosti med 2 in 6 let.  
 

Število sodelujočih 

20 ali več otrok.  
 

Situacija  

Bingo se lahko izvede v katerekoli delu dneva.  
 

Okvir 

Potrebna gradiva za izvedbo  

Bingo kartice, posamezne sličice, vrečka in žetoni (ali kakršnikoli manjši predmeti s 
katerimi se lahko prekrije slika na Bingo kartici).  
 

Priprava  

Predhodna priprava ni potrebna.  
 

Časovni okvir  

30 minut ali več. 
 

Prostor  

Igralnica z mizami in stoli.  
 

Navodila in opis poteka korak za korakom 

To je različica klasične igre Bingo, kjer so namesto številk na karticah Bingo slike, ki 
predstavljajo deklice/ženske in dečke/moške v različnih vlogah in pri različnih 
dejavnostih. 
 
Na voljo je 20 sličic, ki se ujemajo s sličicami na karticah Bingo:  
 
Deček, ki pomiva posodo. 
Deček, ki se igra s punčko. 
Deklica, ki pleza po drevesu. 
Deklica, ki se oblači. 
Voznica tovornjaka. 
Mehaničarka. 
Pilotka. 
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Voznica taksija. 
Moški maniker. 
Mizar. 
Medicinski brat. 
Moški, ki plete copate.  
Moški, ki kuha. 
Ženska, ki lovi ribe. 
Moški, ki plete. 
Varuh otrok.  
Deklice in dečki skačejo. 
Avtomobili za punčke. 
Deklice in dečki igrajo nogomet. 
Deklice se igrajo z žogo. 
 
KORAK 1: vzgojitelj_ca izreže 20 sličic in jih položi v vrečko. Nato vzgojitelj_ca otrokom 
razdeli kartice Bingo in žetone oz. kakršnekoli manjše predmete, s katerimi bodo lahko 
prekrili sličice. Vsak otrok dobi kartico Bingo s šestimi sličicami in šest žetonov ali 
podobnih majhnih predmetov, s katerimi bo otrok prekril sličico. 
 
KORAK 2: Vzgojitelj_ca iz vrečke vzame prvo sličico in jo pokaže otrokom. Tisti, ki imajo 
to sličico na svojih karticah Bingo, na sličico položijo žeton. Nato iz vrečke vzame drugo 
sličico in jo pokaže otrokom. Tisti, ki imajo to sličico na kartici Bingo, nanjo položijo 
žeton. Nato vzame tretjo sličico iz vrečke in jo pokaže otrokom. Vsi, ki imajo to sliko, 
dajo žeton na sličico na svoji kartici Bingo. Nato vzame iz vrečke četrto sličico in jo 
pokaže otrokom, ki na svoji kartici Bingo označijo žeton, če imajo to sličico. In tako 
nadaljuje s peto, šesto, sedmo, osmo sliko, ... dokler prvi otrok ne izpolni vseh šest sličic 
na kartici Bingo in zakliče Bingo. Igra se lahko nadaljuje še nekaj krogov, dokler so otroci 
zainteresirani. 
 
KORAK 3: Razprava v celotni skupini o sličicah: Kaj predstavljajo sličice? Kaj počnejo 
dečki in deklice na teh sličicah? Pomembno sporočilo, ki ga otroci prejmejo na koncu 
razprave, je, da je pomembno, da lahko vsakdo počne, kar rad počne ne glede na to, ali 
je deček ali deklica, in da si lahko izbere poklic, ki si ga želi.  
 

Cilji metode 

Otrokom prikazati nestereotipne podobe spola / dečkov in deklic v različnih dejavnostih 
in vlogah. 
 

Specifikacije po vsebini 

Kakšen pomen ima skrbna moškost v tej metodi? Kako metoda odpira pogled na spolno 
občutljivo perspektivo?   
 

Pokazati, da moški lahko poskrbijo za drugega enako dobro kot ženske in lahko 
opravljajo skrbstvena dela enako dobro kot ženske.  
 

Vir 
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Metoda Bingo, vključno s sličicami, je predstavljena v Gender-Responsive Pedagogy in 
Early Childhood Education – A Toolkit for Teachers and School Leaders by Forum for 
African Women Educationalists (FAWE) and VVOB, 2019, dostopno prek: 
https://www.issa.nl/content/grp4ece-toolkit-gender-responsive-pedagogy-early-
childhood-education-toolkit-teachers-and  
 

 
 
 

https://www.issa.nl/content/grp4ece-toolkit-gender-responsive-pedagogy-early-childhood-education-toolkit-teachers-and
https://www.issa.nl/content/grp4ece-toolkit-gender-responsive-pedagogy-early-childhood-education-toolkit-teachers-and
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Skrbne moškosti 
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Pripovedovalna skrinja (Zgodba Tito Lupotti) 
 

Teme metode  

Skrbne moškosti, enakost spolov. 
 

Ciljna skupina  

Metoda dopušča pripovedovanje ne glede na starost. V tem primeru je pripovedovanje 
namenjeno fantom in dekletom med 2. in 6. letom starosti.  
 

Število udeležencev_k  

Največ 25-27 otrok.  
 

Situacija  

Idealna situacija predvideva pripravljenost udeležnecev_k, da prisluhnejo zgodbi in pogovoru po 
koncu zgodbe.  
 

Okvir dela 

Potrebno gradivo  

Zgodba, ki jo želite uprizoriti skozi pripovedovalno skrinjo. 
V našem primeru se zgodba imenuje “Tito Lupotti” (Giralangolo). Tito Lupotti je zgodba s sinu 
volka, ki želi postati cvetličar, čemur njegov oče, gospod Lupotti,  nasprotuje, saj želi, da sin 
nadaljuje po njegovih stopinjah in postane lovec. Gospod Lupotti bo sicer na vsak način želel 
doseči, da si sin premisli, a bodo vsi poskusi neuspešni, in Tito vztraja, da želi postati cvetličar.   
Skrinja za zgodbo: srednje velika škatla (na primer škatla za čevlje); koščki blaga, s katerimi se 
opremi škatlo; liki se naredijo iz sledečih materialov: 
- Tito Lupotti iz majhnega volnenega pompoma 
- oče Lupotti iz trdega filca 
- zajec iz borovega lubja 
 
Drugi predmeti, ki se uporabijo v zgodbi, se naredijo iz recikliranih materialov, lahko se poustvari 
vonj cvetlic.  
 

Priprave  

Branje ilustrirane knjige, izbira ključnih pojmov in sporočila, ki ga želite posredovati ali o katerem 
želite začeti razpravo z otroki. Izbira materialov, izdelava škatle, likov in predmetov, uporabnih za 
pripovedovanje. 
 

Čas   

Potem, ko ste premislili zgodbo in zbrali material, za pripravo pripovedne skrinje potrebujete 
približno 2 uri. Za pripovedovanje zgodbe potrebujete približno 10-15 min. 
 

Prostor  

Udoben proster, primeren za poslušanje zgodb.  

Izvedba  

Pripovedovalec_ka stoji za škatlo in gleda poslušalce_ke ter od njih pričakuje pozornost. Škatla se 
odpre, naslov zgodbe se napove in zgodba se začne.  
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Zgodba se pripoveduje tako, da se predmete in like jemlje iz škatle; med pomembnimi poudarki 
se gleda poslušalce_ke. Med dvema scenama je smiselno narediti kratek odmor. Po koncu 
pripovedovanja se materiale pospravi nazaj v škatlo in pozdravi like. Potem čakamo, da nekdo 
poda opazko na zgodbo in začnemo pogovor.  
 

Namen metode   

Ta način pripovedovanja lahko skozi uporabo likov, krajev, dogodkov in prelomnih trenutkov v 
zgodbi izzove močna čustva. Uporaba škatle, iz katere ob premišljenih trenutkih in na premišljen 
način izvlečemo predmete in like, ima dvojno vrednost. Po eni strani omogoča ustvarjanje 
čarobnih trenutkov, ki se lahko ponovijo in ne izgubijo na moči. Po drugi strani pa predstavlja 
realna čustva, ki ji predstavljajo predmeti in materiali, ki jih obravnavamo skrbno in pozorno kot 
dragocene, in tako pridobijo na dodani vrednosti.  
 

Vsebinske posebnosti 

Kakšna je vloga skrbstvene moškosti pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno občutljivo 
perspektivo? 

Izbor primerne zgodbe z animacijo skozi pripovedno škatlo odpira prostor perspektivi spola. 
Izberemo tako zgodbo, ki ponuja možnost za preizpraševanje spolnih stereotipov, še posebej 
moškosti, in ki odpira prostor za raznoliko upodabljanje moškosti. 
Zgodba Tito Lupotti vsebuje elemente kot so:  
● odnos med očetom in sinom ter generacijsko pogajanje o konceptu moškosti 
● odnos med moškostjo in skrbjo. Zanimanje za cvetlice je del koncepta skrbi za okolje, ki jo 
moški  pogosto zavračajo, saj je ljubezen do cvetlic percipirana kot nemoška.  
 

Pri izboru zgodbe in izdelavi materialov je pomembno naslednje:  

1) Enostavnost in ponovljivost: materiale je enostavno najti 

2) Delo predvideva ustvarjalnost, s tem pa otroci razvijajo različne veščine.  

3) Metodo poleg pedagogov_inj in staršev lahko uporabljajo tudi vrstniki_ce, kjer starejši otroci 
ustvarjajo pripovedovalno skrinjo z mlajšimi.  

4) Pripovedovalna skrinja se lahko uporabi tudi pri zgodbah o skrbstvenih moškostih, ki jih 
pripovedujejo moški (pedagogi, očetje, dedki, bratje, itd.).  

5)Uporaba lika, s katerim lahko dekonstruiramo model “toksične moškosti” v prid skrbstvene in 
nestereotipne moškosti.  
 

Po koncu  

Animacija pripovedi se uporabi za diskusijo ali pa poslušalci_ke same razmislijo o zgodbi.  
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  

Zgodbo Tito Lupotti smo povedali skupini 15 otrok, 7 deklic in 8 dečkov, ki so bili stari med 3 in 6 
let. Zgodbi so pozorno sledili, humoristični momenti zgodbe so v otrocih vzbudili smeh, a se je 
pozornost hitro vrnila k zgodbi o majhnem volku in njegovem očetu. Po koncu zgodbe so se otroci 
med seboj vprašali: Ali je volk lahko cvetličar?  
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Po diskusiji se zastavi vprašanje: Bi lahko Tito bil plesalec? Od te točke naprej dialog z otroki 
omogoči odprto diskusijo, ki naslovi vprašanja spola: skrbstveno moškost, spolne stereotipe, 
sprejemanje raznolikosti, svobodo drugih, v kolikor ne škodujejo drugim.  
Lahko bi se zgodilo, da otroci ne bi začeli diskusije - v tem primeru odrasla oseba ponovno naslovi 
točke, ki sprožijo razmislek. 
 

Viri metode  

Idejo pripovedovalne škatle je razvila angleška učiteljica Helen Bromley. Začelo se je z dejavnostjo 
uprizoritve sveta iz knjige, ki so jo takrat prebirali. Otroci so imeli priložnost, da se med odmori 
vračajo k dejavnosti in se igrajo, kolikor hočejo.  
Učiteljica je ugotovila, da so otroci presegli njena pričakovanja; razvili so ogromno idej in pokazali 
znanje/vedenje o stvareh, ki se ga doslej ni zavedala. Participatorna metodologija, ki izhaja iz 
transformativnega učenja z otroki, je v predšolski vzgoji zelo značilna za Toskano.  
 

Nadaljnje branje  

https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf 
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-texture/  
https://storyboxlibrary.com.au/  
 

 

 

Moj prijatelj si 
 

 

Teme metode: 

Kaj je prijateljstvo? Kaj je dobro prijateljstvo? Zakaj je prijateljstvo pomembno? 
 

Ciljna skupina 

Vrtčevski otroci (starost od 3 do 6 let).    
Pesem je primerna tudi za delo s starejšimi otroki.  
 

Število udeležencev_k 

Ni pomembno.  
 

Situacija  

Pesem se lahko uporabi v kateri koli situaciji. Za učenje pesmi je potrebna koncentracija otrok, saj 
si morajo zapomniti tako melodijo kot besedilo. Ko otroci pesem že poznajo, je izkušnja lahko bolj 
zabavna, saj ne zahteva toliko koncentracije. Pesem lahko pojejo ali za zabavo ali kot uvod v 
raziskovanje prijateljstva in skrbi drug za drugega. 
 

Okvir dela 

Potrebno gradivo  

Instrument ali računalnik s posnetkom pesmice in zvočniki za predvajanje glasbe.  
 

Priprava 

Vzgojitelj_ica/pedagog_inja mora poznati pesem in od začetka ciljati na razmislek na temo 
prijateljstva. 
 

https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-texture/
https://storyboxlibrary.com.au/
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Čas   

Učenje pesmi: 20 minut 
Učenje koreografije: 10 minut 
Petje pesmi: 2 minuti 
Refleksija na temo prijateljstva: 30 minut 
 

Prostor 

Ena soba (učilnica) – lahko tudi v naravi na vrtu 
 

Izvedba 

 

 
 
Besedilo: 
1. Moj prijatelj si, moj prijatelj si, moj prijatelj si, ker zame te skrbi. 

Razumeš me, razumeš me, ker ti si moj prijatelj, ti razumeš me. 

2. Moj prijatelj si, moj prijatelj si, moj prijatelj si, ker zame te skrbi. 

Igrava se, igrava se, ker ti si moj prijatelj, igrava se. 

3. Moj prijatelj si, moj prijatelj si, moj prijatelj si, ker zame te skrbi. 

Pomagaš mi, pomagaš mi, ker ti si moj prijatelj, ti pomagaš mi. 

4. Moj prijatelj si, moj prijatelj si, moj prijatelj si, ker zame te skrbi. 

Poslušaš me, poslušaš me, ker ti si moj prijatelj, ti poslušaš me. 
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5. Moj prijatelj si, moj prijatelj si, moj prijatelj si, ker zame te skrbi.                  

Deliva si, deliva si, ker ti si moj prijatelj, vse deliva si. 
1. korak: poslušanje pesmi, učenje besedila in melodije 
2. korak: učenje koreografije (boljše razumevanje): vsaka skrbstvena aktivnost se lahko prikaže z 
gibom  

• razumevanje: objem 

• igra: premikanje rok, kot bi se igrali s punčkami, lego kockami itd.  

• pomoč: iztegni obe roki predse 

• poslušanje: daj roko za uho 

• deljenje: pretvarjaj se, da z rokami nekaj prelomiš na dvoje (recimo sendvič) 
3. korak: refleksija in pogovor – razmislek o tem, kako je živeti v skupnosti (kot je skupina v 
vrtcu)/odnos do drugih otrok; opazovanje svojega obnašanja. 
Pedagog_inja se lahko z otroki pogovori o naslednjih vprašanjih: 
Kdo je dober prijatelj? 
Kaj rad_a počneš s svojimi prijatelji_cami? 
Kaj ti je pri tvojih prijateljih_cah všeč? 
Ali imajo dečki* in deklice* različna prijateljstva? Zakaj? 
Kdo ti prisluhne, ko si žalosten_a? Kdo ti je v uteho? 
Ali prisluhneš drugim, ko si žalostni? Si jim v uteho, jih pomiriš? 
 

Namen metode: 

S pomočjo pesmice se lahko otroci učijo o prijateljstvu in kvalitetah, prednostih in pomembnih 
značilnostih, ki jih prinesejo dobri odnosi z drugimi. Otroke se spodbudi, da razmislijo o svojih 
prijateljstvih in odnosih z drugimi. Z aktivnostjo dobijo priložnost, da raziščejo in ugotovijo, kaj sem 
jim zdi pomembno pri odnosih z drugimi in kako lahko pozitivne socialne interakcije pomagajo pri 
premagovanju stisk in težkih situacij. 
 

Vsebinske specifike 

Kakšna je vloga skrbstvene moškosti pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno občutljivo 
perspektivo?  

Ženske* in moški* so vzgojeni tako, da sledijo spolnim stereotipom in stereotipnemu obnašanju že 
od zgodnje starosti. Isti stereotipi vplivajo na to, da je fantom* ponujenega manj oziroma malo 
prostora za njihova čustva. To pomeni, na primer, da so fantje* naučeni, da potlačijo občutljive in 
skrbstvene vidike v njihovih prijateljstvih in drugih odnosih. Koncept skrbstevene moškosti cilja na 
odmikanje od spolno stereotipnih predstav o moških*, ki naj bi bili le močni in vzdržljivi, in se 
usmeri k skrbstvenemu in bolj aktivnemu članu skupnosti.  
Otroke se povabi k reflektiranju njihovih čustev in občutkov ter k razumevanju, kaj odnose naredi 
pomembne in vredne. To velja tako za fante* kot za vse ostale otroke.  
Pomembno je narediti poudarek na pričakovanjih, ki jih imamo glede fantov*/moških* in 
deklet*/žensk*, in kako vplivajo na življenjske izbire.  
 

Odstopanja 

Pesem je osnova, vse ostale aktivnosti, kot je na primer koreografija ali izbira vprašanj za refleksijo, 
je odločitev pedagoga_inje.  
Skupaj z otroki lahko raziskujemo različne dodatne skrbstvene aktivnosti, ki so pomembne za 
prijateljstvo. Nato se jih lahko vključi v pesem kot dodatne verze. 
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Po zaključku  

Tako za učenje pesmi kot pogovor na temo prijateljstva je potrebna visoka raven koncentracije.  
Posebno pozornost je potrebno nameniti spolno stereotipnemu obnašanju in situacijam. Če takšno 
obnašanje opazite, ga je z otroki potrebno nasloviti in se pogovoriti.  
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  

Tema skrbstvene moškosti lahko vzpodbudi vprašanja, na katera mora biti pedagog_inja 
pripravljen_a odgovoriti.  
 

Viri metode  

Pesem sta napisali Veronika Suppan in Lisa Wagner (Institut für Männer- und 
Geschlechterforschung) v sklopu projekta “Early Care and the Role of Men”. 
 

Nadaljnje branje: 

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 
Fantje v skrbstvenih poklicih: boys_in_care__handbook_10_SLO_mala.pdf (boys-in-care.eu) 
 

 

 

Superjunaki in superjunakinje 
 

Specifikacije po vsebini 

Vsebina metode se osredotoča na skrbne, zaščitniške, pomagajoče in empatične lastnosti 
superjunakov in superjunakinj. Spolno občutljiv vidik je obravnavan s spremembo poudarka na 
lastnostih superjunakov in superjunakinj.  
 

Variacije oziroma prilagoditve 

Udeleženci lahko v parih ali manjših skupinah skupaj ustvarijo svoje kostume. Število kostumov 
se lahko poveča, da se tako razširi paleta. 
 

Uporabnost po izvedbi 

Otroci lahko svojim superjunakom in superjunakinjam dodajo nove supermoči ali spremenijo 
njihov videz. Idealno bi bilo, če bi v naslednjem koraku bolj sodelovali s starši glede spola in 
njihovega odnosa.  
 

Komentarji, izkušnje, namigi, tveganje ipd. 

Učitelji in učiteljice morajo biti pozorni na raznolikost v skupini in omogočiti prostor za enakost. 
 

Vir 

Priročnik "Enakopravna igra v zgodnjem učenju in varstvu otrok" (stran 19), na voljo na: 
https://hub.careinspectorate.com/how-we-support-improvement/care-inspectorate-
programmes-and-publications/gender-equal-play-in-early-learning-and-childcare/. 
 
Metoda je prilagojena s strani ECAROM ekipe z Mirovnega inštituta v Sloveniji.  
 
 

 

PRILOGA K METODI “SUPERJUNAKI IN SUPERJUNAKINJE”: 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Slovenia/boys_in_care__handbook_10_SLO_mala.pdf
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Superjunaki in superjunakinje naj bi navdihovali. Superjunaki_nje so primerni vzorniki za družbo, 
ki ljudi obravnava kot enakovredne ter spoštuje njihovo svobodo in dostojanstvo. Dogodivščine 
superjunakov in superjunakinj so velik del pop kulture. Nekdo bi lahko rekel, da so se prvi 
superjunaki pojavili konec tridesetih let prejšnjega stoletja v Severni Ameriki, vendar so sodobne 
superjunake rodile starodavne legende. Na primer Herkul kot najbolj priljubljen lik iz starogrške 
mitologije, Zevsov sin, je najbolj znan kot najmočnejši med vsemi smrtniki, je videti kot običajen 
današnji superjunak, le da ni nosil oprijete svetle obleke. Danes sta se Marvel in DC hitro 
uveljavila kot vodilna v žanru superjunakov. Od začetka leta 2000 se je priljubljenost filmov o 
superjunakih in superjunakinjah dramatično povečala. Klasična definicija superjunaka: 
Superjunak je vrsta junaškega lika iz serije, ki ima običajno nadnaravne ali nadčloveške moči in je 
namenjen boju proti zlu v svojem vesolju. Superjunaki so neverjetni, močni in navdihujoči 
posamezniki, ki svoje talente uporabljajo za to, da delajo dobro za svet. 
 
Zasuk znotraj te metode je v tem, da so v ospredju njihove skrbne, zaščitniške, empatične in 
pomagajoče lastnosti ter da so kot junaki ali junakinje prepoznane tudi številne druge osebe iz 
otrokovega življenja.  
 

IZBOR NEKATERIH PRIMEROV: 
 
Superman je izmišljen lik, vesoljski superjunak z nadnaravnimi močmi in človeško postavo, ki se 
pojavlja v stripih, izdanih pri založbi DC Comics. Njegov izvor so ustvarjalci z leti nekoliko 
spremenili, vendar je bistvo ostalo enako. Na oddaljenem planetu Kripton živi znanstvenik Jor-El. 
Odkrije, da bo njihovo rdeče sonce v bližnji prihodnosti eksplodiralo. Da bi rešil svojega 
triletnega sina, ga z raketo pošlje na Zemljo. Ta pristane v ameriški zvezni državi Kansas. Tam ga 
najde par brez otrok (Martha in Jonathan Kent). Poimenujeta ga Clark Kent in ga vzgajata kot 
svojega sina ter ga učita trdnih moralnih načel. Ko Superman odraste, sprejme alter ego Clarka 
Kenta, katerega zaščitni znak so očala, s katerimi v javnosti skriva svojo pravo identiteto. 
 
 
Doctor Strange je prekinil s podobami odrskih čarovnikov, ki so jih uporabljali prejšnji stripovski 
čarovniki, in učinkovito združil čarovništvo z energijo superjunakov ter ustvaril nekaj 
edinstvenega. V zgodbi o izvoru si egoistični nevrokirurg Stephen Strange v prometni nesreči 
poškoduje roke. Poskusi, da bi mu roke ozdravili z znanostjo in medicino, so neuspešni, zato 
obupani Strange odpotuje v Tibet, da bi našel legendarnega "Starodavnega" (“Ancient One”), za 
katerega upa, da mu bo povrnil zdravje. 
 
 
V Batmanu se pojavljajo razredni konflikti, pri čemer je glavna tema družbena neenakost. 
Batman je ameriški film o superjunaku iz leta 2022, ki temelji na liku Batmana iz stripa DC 
Comics. Trije glavni liki - Batman, Riddler in Catwoman - so sirote iz različnih ekonomskih okolij. 
Medtem ko je Batman odraščal v privilegijih, je Riddler poznal le muke, Catwoman pa je izkusila 
stisko. Riddlerjevo razočaranje nad vzgojo ga privede do tega, da se spravi na bogataše, kar kaže, 
da se kriminal rodi iz obupa. Brandon Zachary iz Comic Book Resources je trdil, da je Riddler "po 
naravi zgrešen", ko misli, da je spremembe mogoče doseči z nasiljem, čeprav so njegovi motivi 
razumljivi. Zachary je zapisal, da vzgoja Batmana, Catwoman in Riddlerja vsakemu liku daje 
drugačen pogled na svet: Batmanov je ozek in binaren, Riddler v boju proti korupciji, ki škoduje 
nedolžnim, uporablja "grenko in kruto" metodo, Catwoman pa se zaveda, da bogastvo razkraja, 
vendar postane nasilna šele, ko so oškodovani njeni prijatelji. Zaradi Catwoman in Riddlerja 
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Batman spozna, da sta revščina in neenakost korenini težav Gothama, kar ga navdihne, da 
postane nosilec upanja in uporabi svoje bogastvo za preprečevanje družbene neenakosti. 
 

 
 
 

Bingo ECAROM 
 

Tema metode 

Skrbne moškosti. Dečki/moški v različnih skrbstvenih vlogah. 
 

Ciljna skupina 

Otroci v starosti od 3 do 6 let. 
 

Število sodelujočih 

20 ali več otrok. 
 

Situacija 

Bingo ECAROM se lahko izvede v katerekoli delu dneva. 
 

Okvir 

Potrebna gradiva za izvedbo  

Bingo kartice, posamezne sličice, vrečka in žetoni (ali kakršnikoli manjši predmeti s katerimi se 
lahko prekrije slika na Bingo kartici). 
 

Priprava 

Predhodna priprava ni potrebna. 
 

Časovni okvir 

30 minut ali več. 
 

Prostor 

Igralnica z mizami in stoli. 
 

Navodila in opis poteka korak za korakom 

To je različica klasične igre Bingo, kjer so namesto številk na karticah Bingo slike, ki predstavljajo 
deklice/ženske in dečke/moške v različnih vlogah in pri različnih dejavnostih. 
 
Na voljo je 24 sličic, ki se ujemajo s sličicami na karticah Bingo:  
 
Oče previja dojenčka. 
Oče bere otroku knjigo. 
Moški čisti okna. 
Moški sesa po tleh. 
Moški pomiva posodo. 
Moški obeša perilo.  
Moški čisti stranišče. 
Dva dečka si delita sendvič.  
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Dečka se žogata. 
Dva dečka se prepirata o medvedku, medtem ko tretji deček poskuša pomagati rešiti njun spor.   
Negovalec/bolničar se pogovarja/drži za roko starejšo osebo na invalidskem vozičku. 
Dva dečka bereta knjigo. 
Moški pomaga pri hoji starejšemu, ki hodi s palico. 
Moški oskrbi rano na otrokovem kolenu. 
Vrtnar zaliva cvetlice. 
Deček tolaži prijatelja, ki joka. 
Oče zavezuje otroku vezalke. 
Učitelj igra kitaro. 
Oče hrani dojenčka po steklenički.  
Moški sprehaja psa.  
Reševalec. 
Maser. 
Logoped. 
Zdravstveni tehnik/bolničar potiska invalidski voziček s starejšim.  
 
 
KORAK 1: vzgojitelj_ca izreže 24 sličic in jih položi v vrečko. Nato vzgojitelj_ca otrokom razdeli 
kartice Bingo in žetone oz. kakršnekoli manjše predmete, s katerimi bodo lahko prekrili sličice. 
Vsak otrok dobi kartico Bingo s šestimi sličicami in šest žetonov ali podobnih majhnih 
predmetov, s katerimi bo otrok prekril sličico. 
 
KORAK 2: Vzgojitelj_ca iz vrečke vzame prvo sličico in jo pokaže otrokom. Tisti, ki imajo to sličico 
na svojih karticah Bingo, na sličico položijo žeton. Nato iz vrečke vzame drugo sličico in jo pokaže 
otrokom. Tisti, ki imajo to sličico na kartici Bingo, nanjo položijo žeton. Nato vzame tretjo sličico 
iz vrečke in jo pokaže otrokom. Vsi, ki imajo to sliko, dajo žeton na sličico na svoji kartici Bingo. 
Nato vzame iz vrečke četrto sličico in jo pokaže otrokom, ki na svoji kartici Bingo označijo žeton, 
če imajo to sličico. In tako nadaljuje s peto, šesto, sedmo, osmo sliko, ... dokler prvi otrok ne 
izpolni vseh šest sličic na kartici Bingo in zakliče Bingo. Igra se lahko nadaljuje še nekaj krogov, 
dokler so otroci zainteresirani. 
 
KORAK 3: Razprava v celotni skupini o sličicah: Kaj predstavljajo sličice? Kaj počnejo dečki in 
moški na teh sličicah? Priporočljivo je razpravljati z otroki o vseh 22 sličicah in poudariti 
skrbstveno vlogo, ki jo imajo moški v vsakdanjem življenju (kot očetje, starši, prijatelji, partnerji 
...) in v poklicih (medicinski tehnik, logoped, učitelj v šoli, vrtcu, bolničar, maser ...). 
 
Pomembno sporočilo, ki ga otroci prejmejo na koncu razprave, je, da je pomembno, da lahko 
vsakdo počne, kar rad počne ne glede na to, ali je deček ali deklica, in da si lahko izbere poklic, ki 
si ga žel 
 

Cilji metode 

Prikazati otrokom podobe dečkov/moških v različnih skrbstvenih dejavnostih in skrbstvenih 
vlogah. 
 

Specifikacije po vsebini 

Kakšen pomen ima skrbna moškost v tej metodi? Kako metoda odpira pogled na spolno 
občutljivo perspektivo? 
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Pokazati, da so lahko moški enako skrbni kot ženske in da lahko skrbstveno delo opravljajo 
enako dobro kot ženske. 
 

Vir 

Ilustracije je pripravila Laura Bachmayer v okviru projekta ECAROM, idejo o metodi pa je razvil 
Mirovni inštitut, partner v projektu ECAROM.   
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Skrbstvene dejavnosti 
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Metoda: Skulpture 

 
Teme metode 

Plačano delo, reproduktivno delo, skrbstveno delo. 
 

Ciljna skupina 

Predšolski otroci. 
Osnovna šola. 
 

Število udeležencev_k  

10. 
 

Situacija 

Metoda je ustrezna za večino situacij; gre namreč za preplet koncentracije, ustvarjalnosti in 
gibanja.  
 

Okvir dela 

potrebno gradivo   

Po želji: glasba. 
 

Priprave 

Predpriprave niso potrebne.  
 

Čas 

20-30 minut. Odvisno od starosti udeleženk_cev. 
 

Prostor 

Prostoren prostor, ki omogoča premikanje.  
 

Navodila - korak za korakom 

Pri gibalni igri udeleženci_ke simulirajo aktivnosti, ki jih opravljajo njihovi skrbniki_ce. 
 
Pomembno je, da ne govorimo samo o očetih in materah, ampak o dejavnostih drugih 
skrbnikov_c. 
 
Udeleženci_ke se premikajo po sobi, dokler ne zaslišijo zvočnega signala in “zmrznejo”.  
Moderator_ka skupini postavi vprašanje: Kaj je prva stvar, ki jo storite, ko se zjutraj zbudite? 
Na mestu prikažite aktivnost.  
 
Po nekaj sekundah se začnejo premikati. Udeleženci_ke hodijo po prostoru, dokler ne zaslišijo 
zvočnega signala.  
 
Moderator_ka skupini postavi vprašanje: Kaj počnete za kosilo? Na mestu prikažite aktivnost.  
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Po nekaj sekundah se začnejo premikati. Udeleženci_ke hodijo po prostoru, dokler ne zaslišijo 
zvočnega signala.  
 
Moderator_ka skupini postavi vprašanje: Kaj počnete zvečer? Na mestu prikažite aktivnost. 
 
Drugi krog: 
Po nekaj sekundah se začnejo premikati. Udeleženci_ke hodijo po prostoru, dokler ne zaslišijo 
zvočnega signala.  
 
Moderator_ka skupini zastavi vprašanje: Kaj počnejo tvoja mama, sestra, teta, druga bližnja 
sorodnica, ko se zjutraj zbudiš? Na mestu prikažite aktivnost.  
 
Po nekaj sekundah se začnejo premikati. Udeleženci_ke hodijo po prostoru, dokler ne zaslišijo 
zvočnega signala.  
 
Moderator_ka skupini zastavi vprašanje: Kaj počnejo tvoja mama, sestra, teta, druga bližnja 
sorodnica pri kosilu? Na mestu prikažite aktivnost.  
 
Po nekaj sekundah se začnejo premikati. Udeleženci_ke hodijo po prostoru, dokler ne zaslišijo 
zvočnega signala.  
 
Moderator_ka skupini zastavi vprašanje: Kaj tvoja mama, sestra, teta, druga bližnja sorodnica 
počnejo zvečer? Na mestu prikažite aktivnost.  
 
Tretji krog: 
Sledite enakemu postopku kot prej, le da vprašanja naslavljajo očeta, brata, strica, bližnjega 
skrbnika. 
 

Namen metode  

Namen metode je nasloviti, predebatirati in dekonstruirati atribute vlog in spolov. Cilj je, da 
otroci ozavestijo, kateri sorodniki glede na spol opravijo največ skrbstvenega, reproduktivnega in 
neplačanega dela.  
Pri tem je pomemben prav moment otrokove osebne izkušnje. 
 

Vsebinske posebnosti 

Kakšna je vloga skrbstvene moškosti pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno 
občutljivo perspektivo? 

Pri uporabi te metode je enostavno vzbuditi razpravo o spolnih vlogah in skbstvenih aktivnostih 
moških.  
 
 

Variacije 

Odvsno od izbire oblikovanja: preobleke, krpe, drugi gospodinjski pripomočki, podloge za 
razgibanost prostora brez potrebe po premikanju. V tem primeru se aktivnosti prikažejo v 
kvadratu. 

Po zaključku 
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Po zaključku je čas za refleksijo, kjer udeleženci_ke delijo, kaj so opazili. 
 
Dogajanje je odvisno od počutja udeleženk_cev. Možno je opraviti vajo za sproščanje ali kakšno 
drugo skupinsko aktivnost.   
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja 

Metoda je primerna za samorefleksijo. 
 
Tveganja: 
- spolni stereotipi so lahko okrepljeni, zato je treba metodo predebatirat 
- možno je, da pridejo do izraza razredne razlike, kot primer: npr. “nekdo nam pride 
počistit” 
- otroci, ki nimajo družinskega stika z reproduktivnim delom, so lahko izključeni 
- nekateri otroci nimajo očeta, zato je pomembno omeniti tudi druge vzornike 
 

Viri metode   

Boys in Care – Toolkit 
 
 

 

 

Metoda: Kdo skrbi? 
 

 

Teme metode  

Spoznajmo skrbstvene aktivnosti in jih naredimo vidne. Spoznajmo družinske vloge.  
 

Ciljna skupina 

Otroci v vrtcu ali prvi triadi osnovne šole  
 

Število udeležencev_k  

Najmanj 6, največ 20. 
 

Situacija  

Kadarkoli. 
 
 

Okvir dela 

Potrebno gradivo  

Tabla in papir; flomastri različnih barv, moderacijske kartice.  
 

Priprave  

/  

Čas  

30 min. 
 

Prostor  

Soba, v kateri je dovolj prostora za “sedeči krog” 
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Izvedba 

Prvi del: Zbirka aktivnosti 
Vprašajte otroke: Razmislite o svojih starših in drugih ljudeh, ki skrbijo za vas: Katere 
aktivnosti/dejavnosti opravljajo, ko skrbijo za vas? Lahko gre za vsakodnevne ali enkratne 
aktivnosti. Aktivnosti zapišite na tablo.  
 
Drugi del: Diskusija aktivnosti 
Pogovarjate se z otroki: Kaj izstopa pri teh aktivnostih? So te dejavnosti plačane? Kdo te 
dejavnosti opravlja pogosteje? Moški* ali ženske*? Narišite različne kroge okoli dejavnosti, ki jih 
opravljajo tako moški* kot ženske*. Ali bi bilo prav, da te dejavnosti opravljajo vsi? 
 

Namen metode  

Spoznavati skrbstvena opravila in jih narediti vidne. Razmisliti, kdo kaj naredi v družini. Na ta 
način spolno zaznamovane družinske strukture postanejo vidne.  
 

Vsebinske podrobnosti 

Kakšno vlogo ima skrbstvena moškost? Kako metoda naslovi spolno občutljivo perspektivo? 

Z aktivnostjo posredujemo informacjo, da skrbstveno delo ponavadi opravljajo ženske* in da je 
delo podcenjeno in nevidno. Obenem pa naj bi aktivnost prikazala, da so tudi moški lahko skrbni. 
  

Variacije  

Metodo lahko ponovimo tudi na primeru družine starih staršev in potem primerjamo obe družini 
in morebitne razlike v preteklosti in sedanjosti.  
 

Po koncu  

Potrebno se je izogniti pretiravanju – npr. da skrbstveno delo opravljajo samo ženske. Potrebno 
je uporabiti široko idejo skrbstvenega dela, ne npr. samo gospodinjska opravila, ampak tudi skrb 
za hišne ljubljenčke, vrt, sorodnike, organizacijo druženj, prostovoljno delo ipd.   
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  

Tveganje predstavlja potencialna retravmatizacija za tiste, ki nimajo staršev ali skrbnikov_ic. 
Pomembno je, da pri vprašanjih ne izpostavljamo staršev, ampak skrbnike_ce in druge, ki skrbijo 
za otroke. To ponudi vključujoč prostor za vse - otroci sami izberejo zanje primerno osebo.  
 

Viri metode  

Metodo je razvil Daniel Holtermann v okviru ECaRoM projekta. 
 

 
 

 

Metoda: Kaj mi pomeni narava? 
 
 

Teme metode 

Odnos med človekom in naravo, onesnaževanje, meje planeta 
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Ciljna skupina 

Osnovnošolski in vrtčevski otroci 

 

Število udeležencev_k 

Prilagodljivo (od 5 do 30 otrok) 

 

Situacija 

Ta metoda je prilagodljiva in, če se izvaja v najosnovnejši različici, ne zahteva visoke 

stopnje koncentracije. 

Izvaja se lahko vse leto, vendar se najbolje obnese spomladi ali poleti. 

 

Okvir dela 

Potrebno gradivo (gradivo EcaRoM je priporočljivo vključiti v nekatera orodja):  

Papir in svinčniki za risanje; dostop do zunanjega območja 

 

Priprava  / 

Čas  

Od 1 do 2 uri 

 

Prostor 

Ena učilnica 

 

Izvedba 

• Otroci gredo ven (na vrt ali v park) in zberejo nekaj »iz narave«, na primer: listje, 

majhne vejice, kamenčke, malo zemlje, želod, semena, rože itd. 

• Otroci pokažejo, kaj so našli (npr. sedijo v krogu in stvari položijo na tla). Učitelj_ica 

vpraša: Kje ste to našli? Ali veste, kako se imenuje? Ali veste, zakaj je koristno/ za 

kaj se uporablja?  

• Usedite se pod drevo ali pokažite fotografijo drevesa. Kaj počnejo drevesa za nas? 

Odgovori: dajejo nam senco, proizvajajo kisik, hladijo območje, vpijajo dež. Kaj 

počne dež za nas? Zaradi dežja rastejo rastline, pomaga nam pri pridelavi hrane, 

hladi zrak, polni reke in jezera in nam zagotavlja vodo, ki jo lahko pijemo. Kaj počne 

sonce za nas? Greje nas, rastlinam pomaga rasti, je pomembno za naše zdravje in 

srečo. 

• Po tem ko ste zbrali predmete otrok, se postavite v krog. Otroci dobijo navodilo, da 

zaprejo oči. Kaj slišijo? Kaj vohajo? Ko odprejo oči: Kaj vidijo? Vidijo drevesa ali 

druge rastline? Naj se dotaknejo tal: Kakšen je občutek? Čutijo travo? Zemljo? 

Kamenje? Otroci naj razlikujejo med naravo (npr. pogled na hrib ali gozd, 

žvrgolenje ptic, veter, vonj rož, sonce, žuželke) in stvarmi, ki jih je ustvaril človek 

(npr. promet, hrup pešcev, gramoz ali beton na tleh). 

• Otroke vprašamo: Kaj se zgodi, če...? Sije sonce premočno? Kaj se zgodi, če dežuje 

preveč ali premalo? Ali lahko stvari, ki smo jih nabrali, obstajajo brez dežja in 

sonca? Kaj bi se zgodilo z drevesom? Kaj bi se zgodilo z nami, ljudmi? Ali vsi ljudje 

potrebujejo naravo? Ali moški* oziroma ženske* naravo potrebujejo bolj? 

Potrebujejo naravo bolj odrasli ali otroci? Kdo mora ščititi naravo? Kaj menite, 
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zakaj nekateri ljudje včasih pozabijo na to? 

• Na koncu otroke prosite, naj narišejo, kaj jim je v naravi najbolj všeč. 

 

Namen 

Otroci se učijo razmišljati o naravi in o tem, kako je človek v svojem vsakdanjem življenju 

odvisen od narave. 

 

Vsebinske specifike 

Kakšno vlogo ima skrbstvena moškost pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno 

občutljivo perspektivo?   

Neposredne dejavnosti, ki bi imela skrbne moškosti v ospredju, ni. Vendar je del 

skrbstvenega dela tudi skrb za okolje in poznavanje trajnosti. To se v veliki meri dojema 

kot »žensko« nalogo, saj se ženske* pogosto povezuje s trajnostnim življenjem. 

Pomembno je, da otrokom pokažemo, da moramo za okolje skrbeti vsi. 

 

Odstopanja 

• Za osnovnošolce se lahko doda vprašanja: Ali veste, kakšno vedenje nam lahko 

pomaga varovati naravo? Ali veste, kakšno vedenje škoduje naravi? To je lahko tudi 

domača naloga. 

• Pri naslednjem kosilu lahko skupaj analizirate, kaj otroci jedo. Kdo je sadje ali 

zelenjavo? Kje sadje oziroma zelenjava raste? (npr. na drevesu ali polju, v zemlji, na 

našem vrtu) Kdo je kruh? Iz česa sestoji kruh? (npr. Ali veste, od kod prihaja moka? 

Katere vrste žit poznamo?) Kdo je meso ali sir? Od kod izvira? (npr. Od katere 

živali? Ali veste, kje je žival živela? Je morala umreti, da jo lahko pojeste?) Kaj še 

jedo? Ali vsa hrana izvira iz narave? Obstaja hrana, ki je slaba za naravo? Zakaj?  

•  

Po koncu 

Primerne nadaljnje teme so: rastline in pridelek, gozd, cikel dežja, letni časi itd. 

 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  

Pedagoško osebje mora paziti, da ne krivi otrok za njihovo morebitno okolju škodljivo 

vedenje, in posredovati, če otroci drug drugega obtožujejo za okolju škodljivo vedenje. 

Namesto tega lahko otroke spodbudimo, da razmislijo o možni rešitvi, pri čemer ne 

smemo pozabiti, da so odrasli v njihovem življenju tisti, ki večinoma odločajo o njihovem 

življenjskem slogu. 

Ko govorimo o hrani, ne smemo pozabiti, da ima veliko družin na voljo le omejena sredstva 

za vsakodnevno življenje. Nimajo vsi otroci kadarkoli dostopa do sveže, zdrave hrane. 

Dejavnost se naj osredotoča na vzpostavitev povezave med hrano in naravo. 

 

Vir 

Razvila jo je Lisa Wagner za priročnik ECaRoM. 

 

Nadaljnje branje 

TED-talk: what nature teaches to children 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk
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Prosto dostopno gradivo za učne dejavnosti v naravi: 

https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-resources 

 

 
 

Kam gre vsa plastika? 
 

Teme  

Plastično pakiranje (prehranski produkti, potrošništvo).  
 

Ciljna skupina  

Osnovna šola/vrtec. 
 

Število udeležencev_k  

Prilagodljivo (5-30 otrok). 
 

Situacija  

Metoda je prilagodljiva; če se izvede v najbolj osnovni obliki, visoka raven koncentracije ni 
potrebna.  
 

Okvir dela 

Potrebno gradivo  

/ 
 

Priprave  

Če boste akivnost izvajali z osnovnošolskimi otroki, lahko uporabite izroček. 
 

Čas  

1-2 uri. 
 

Prostor  

Ena soba/učilnica.  
 

Izvedba 

 
1. Otrokom naročimo, naj od doma prinesejo en kos očiščene plastične embalaže.  
2. Ko vsi otroci prinesejo embalažo, jo skupaj z vzgojiteljem_ico razsortirajo (na primer na 
mizi ali na kupe po tleh): Kaj se uporablja za pakiranje sadja? Kaj se uporablja za mlečne 
produkte? Kaj se uporablja za ostalo hrano? Kaj vse je še bilo zapakirano v plastično embalažo? 
3.  
Učitelj_ica otroke vpraša: Katere druge materiale še lahko uporabimo za pakiranje? Kje lahko 
kupimo hrano brez pakiranja? Kaj se zgodi s plastiko, ko jo zavržemo? Kaj se zgodi, če plastiko 
odvržemo v naravo? 
Zadnje vprašanje: čigava naloga je, da narava ostane čista? Odgovor: od vseh nas, vseh otrok in 
vseh odraslih, ne glede na spol. 
 

Namen metode  

Otroci se bodo naučili, da plastično pakiranje ne obstaja od nekdaj; starejše generacije so imele v 

https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-resources
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otroštvu popolnoma drugačno izkušnjo. Izostrili bodo pogled na trajnostne načine pakiranja, 
prav tako pa je metoda primerna začetna aktivnost za pogovore o recikliranju, onesnaževanju, 
prometnih poteh, itd.  
 

Vsebinske posebnosti 

Kakšna je vloga skrbne moškosti pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno občutljivo 
perspektivo? 

Skrb za okolje in znanje o trajnosti je del skrbstvenega dela. Pogosto je to razumljeno kot žensko 
delo, saj je biti ženska* pogosto povezano s trajnostnim življenjem. Pomembno je, da otrokom 
pokažemo, da moramo za okolje skrbeti vsi, tudi fantje in moški.  
 

Variacije  

Metoda je prilagodljiva in lahko vključi tudi druge materiale in teme, ki onesnažujejo okolje, ne 
samo plastično embalažo.  
 

Po koncu  

Primerne teme za nadaljevanje: recikliranje, onesnaževanje. 
Če je možno, obiščite reciklažno postajo ali izvedite čistilno akcijo v okolici. 
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  
1. Izogniti se je potrebno sramotenju otrok, ker jedo hrano iz plastične embalaže. Cilj 
metode je usmeriti pozornost k alternativam in tveganjem, ki jih plastične embalaže ustvarjajo, 
obenem pa ozavestiti, da je včasih težko najti hrano, ki ni pakirana v plastično embalažo.  
2. Na voljo je veliko informacij o plastičnih embalažah in različnih vrstah plastike; vplivu 
plastike na ljudi in okolje itd. Pomembno je, da sami raziščemo, kako stvari delujejo v lokalnem 
okolju (na primer recikliranje) in da otrok ne prenasičimo s podrobnostmi.  
3.  

Vir  

ECaRoM 
 

Nadaljnje branje  

Ideje za aktivnosti: https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2018/5/3/how-to-talk-to-
your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-activities-to-involve-the-whole-family 
Lista z izobraževalnimi videi o plastiki ( v angleščini): 
https://www.youtube.com/watch?v=9kmlPzK6bFs&list=PL4pC5Um_aTFjxxAVm93DAy7W9fxsFn
PJm 
 
 

 

 

Pogovarjajmo se o skrbstvenem delu! 
 

 

Tema metode 

Različne oblike skrbstvenega dela: od gospodinjskih opravil, vrtnarjenja, skrbi za bolne in 
hendikepirane do skrbstvenih poklicev, kot sta medicinska sestra in učitelj_ica. Spolno nevtralne 
predstavitve skrbstvenih dejavnosti.   
 

https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2018/5/3/how-to-talk-to-your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-activities-to-involve-the-whole-family
https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2018/5/3/how-to-talk-to-your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-activities-to-involve-the-whole-family
https://www.youtube.com/watch?v=9kmlPzK6bFs&list=PL4pC5Um_aTFjxxAVm93DAy7W9fxsFnPJm
https://www.youtube.com/watch?v=9kmlPzK6bFs&list=PL4pC5Um_aTFjxxAVm93DAy7W9fxsFnPJm
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Ciljna skupina 

 Otroci v starosti med 2 in 6 let. 
 

Število sodelujočih 

Neomejeno; lahko 10 (ali manj), lahko pa tudi 30 (ali več).  
Priporočljivo v manjših skupinah ali individualno.  
 

Situacija 

Kadarkoli v dnevu - lahko zjutraj, pred kosilom ali med popoldansko dejavnostjo.  
 

Okvir 

Potrebna gradiva za izvedbo 

Slike, ki jih dopolnjuje zvezek z nalogami, z igrivimi vajami za risanje, tematsko povezanimi s 
slikami na temo spolov in skrbi (glej spletne strani).  
 

Priprava 

Nabor priporočenih tem za razpravo za učitelje (glej spodaj). 
 

Časovni okvir 

Vsaj 30 minut, vendar lahko traja dlje.  
 

Prostor 

1 soba z mizami (ali pa lahko otroci sedijo na tleh) - odvisno od števila otrok v vrtcu. 
 

Navodila in opis poteka korak za korakom 

KORAK 1: Razdelite slike med otroke. Lahko delajo v majhnih skupinah po 5-7 otrok skupaj in 
vsaka skupina dobi svojo škatlo. Več otrok lahko skupaj dela na 1 sliki in se med seboj 
pogovarjajo. Lahko pa vsak otrok dela sam.  
 
KORAK 2: Med igranjem s slikami v razredu poteka stalna razprava, ki jo spodbuja učitelj z 
naslednjimi vprašanji (spremeniti jih je treba glede na učiteljevo ustvarjalnost): 
o Deklica na sliki vozi medvedka na invalidskem vozičku: Kako se medvedek počuti v invalidskem 
vozičku? Kdo od vas skrbi za medvedka? Ali skrbite še za koga drugega? Kako skrbite zanj/o?  
o Slika o merjenju temperature: Kako se medvedek počuti v postelji? Kdo mu meri temperaturo? 
Kakšen izraz ima na obrazu? Je zaskrbljen? Kdo vam doma izmeri temperaturo, ko ste bolni? Kdo 
meri temperaturo bolnikom v bolnišnici? Kaj storimo, če termometer pokaže, da imamo 
vročino? 
o Zbor v šoli: Kdo je na sliki? Kdo poučuje in razlaga? Ali v vrtcu dela več žensk ali moških? Zakaj?  
Ali se tudi vi kdaj igrate šolo? Kdo si želi biti učitelj, ko odraste? Ali so lahko tudi fantje učitelji? 
Zakaj ni več moških učiteljev? 
o Glasbena slika: Kaj počne deklica na sliki? Kdo pleše in poje z vami doma?   
o Slika o pomoči pri hranjenju: Kaj počne deček na sliki? Zakaj to počne? Kaj je še na sliki? Ali 
kdaj hraniš svojega medvedka? Ali hranite koga drugega? Kaj se zgodi, če nam nihče ne pripravi 
hrane in nimamo kaj jesti? Kdo pospravlja, pere perilo, lika, pomiva posodo, odnaša smeti? Kako 
pomagate doma? 
o Slika o kuhanju: Kdo je na sliki? Kaj dela? Zakaj to počne? Ali je običajno, da kuhajo fantje? Kdo 
kuha doma? Ali doma pomagaš pri kuhanju? Kdo pripravlja hrano v vrtcu? Ali so lahko tudi fantje 
kuharji? Ali lahko dečki kuhajo tako dobro kot deklice? Ali boš kuhal, ko boš odrasel? Kaj boš 
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kuhal? 
o Slika o delu na vrtu: Kaj počne deklica na sliki? Zakaj to počne? Kdo med vami prav tako dela 
na vrtu? Kaj raste na drevesu? Ali radi jeste jabolka? Zakaj je pomembno, da jemo jabolka? Ali 
sadje in zelenjava rasteta sama od sebe ali mora nekdo skrbeti zanju, da rasteta? 
 
KORAK 3: Razdelite zvezek z nalogami (lahko kot nadaljevalno dejavnost naslednji dan) in 
pustite, da otroci skupaj ali samostojno rešujejo naloge. Pomagajte jim razumeti naloge 
(pobarvajte, povežite pike, dopolnite sliko, narišite itd.).   
 
KORAK 4: Na koncu predlagamo, da se z otroki pogovorite o naslednjih vprašanjih: 
o Kako so ti všeč te slike?  
o Kaj vam je najbolj všeč?  
o Kaj počnejo dečki in deklice na teh slikah? Ali tudi vi počnete vse te stvari? Česa ne počnete? 
Zakaj ne?  
o Kako bi bile videti tvoje slike? 
 

Cilji metode 

Otroci bodo prejeli sporočilo o raznolikosti skrbi, njeni vseprisotnosti v vsakdanjem življenju, o 
tem, da so skrbstvene dejavnosti lahko igrive ter da so fantje in dekleta lahko enako vključeni v 
različne skrbstvene naloge, tudi v različne skrbstvene poklice.  
 

Specifikacije po vsebini 

Vidik spolne občutljivosti je obravnavan v vsaki sliki in zlasti v predlaganih vprašanjih za razpravo 
v vrtčevski skupini. Vse slike so povezane s skrbstvenim delom in v razpravo vnašajo spolno 
občutljivo perspektivo. 
 

Variacije oziroma prilagoditve 

Slikovno gradivo in zbirka nalog ponujata veliko možnosti za njihovo uporabo. Učenci in učenke 
lahko več dni sestavljajo posamezne slike ali pa tej temi posvetijo en sam dan. Slike lahko 
uporabijo pri tematskem pogovoru o delitvi gospodinjskega in skrbstvenega dela v družini ali za 
predstavitev različnih skrbstvenih poklicev. Gradivo ponuja izhodišče za razpravo o različnih 
drugih temah, kot so samooskrba, invalidnost, staranje, ekologija itd.  
 

Uporabnost po izvedbi 

Reprodukcija spolnih stereotipov; opozarjanje na različne moškosti.  
 

Komentarji, izkušnje, namigi, tveganje ipd. 

Učitelji in učiteljice morajo biti pozorni na raznolikost v skupini in omogočiti prostor za enakost. 
 

Vir 

Ivan Mitrovski (ilustrator) in ECAROM ekipa z Mirovnega inštituta, Slovenija.  
 
 

 

Skrbni detektivi 

 

Teme metode 

Merjenje časa, skrbstveno delo, gospodinjske obveznosti 
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Ciljna skupina 

Osnovnošolski otroci 
 

Število udeležencev 

Najmanj ena skupina 4 otrokm lahko celoten razred. 
 

Situacija 

Priprave v šoli: Čas  
Merjenje: doma, popoldne in zvečer 
 

Okvir 

Potreben material  

1 delovni list na osebo, 1 list z »delovno nalogo« na osebo, kopije slik gospodinjskih opravil za 
izrezovanje, škarje, lepilo, štoparice 
 

Priprava 

Delovne liste, tabele in slike gospodinjstva je treba predhodno natisniti. 
 

Čas 

2 učni uri (ena pripravljalna učna ura in ena za razpravo o rezultatih po merjenju) 
Vsaj eno popoldne/večer doma za merjenje. (Nekatere različice metode je mogoče izvesti tudi v 
šoli, čeprav manj učinkovito). 
 

Prostor 

Ena učilnica za pripravo in razpravo o rezultatih. 
 

Navodila in opis po korakih 

1. faza: Priprava tekom učne ure 
Metoda in njen postopek se predstavita celotnemu razredu. 
Otroci so razdeljeni v skupine. Velikost skupine naj ne bo prevelika, približno 4 otroci na skupino. 
Vsaka skupina prejme piktograme s skrbstvenimi dejavnostmi v več izvodih. 
Znotraj skupin otroci razmišljajo o tem, koga želijo opazovati pri posamezni dejavnosti. Otroci se 
lahko odločijo, ali želijo opazovati različne ljudi pri različnih dejavnostih, ali samo eno osebo ali 
različne ljudi, ki opravljajo isto dejavnost. 
Otroci izrežejo piktograme in jih prilepijo v svojo tabelo. (Zaradi varčevanja s papirjem lahko tudi 
povedo učitelju_ci, kolikokrat naj prepiše posamezen piktogram. Seveda lahko dejavnosti 
zapišejo tudi v tabelo, če imajo dovolj pisnih veščin). 
 
Navodila za delovni list: 
• Razmislite, katere dejavnosti želite meriti! 
• V vsako prazno polje v stolpcu "Dejavnost" prilepite eno sliko aktivnosti! 
• V stolpec "Opazovana oseba" vpišite ime osebe, ki jo želite opazovati! Namesto imena lahko 
napišete tudi "oče", "moj brat", "moja teta" ali podobno. 
POZOR! Osebi, ki jo želite opazovati, povejte vnaprej! Tako ne bodo presenečeni. 
 
4. Merite čas, ko osebo opazujete! Vnesite izmerjeni čas v stolpec "Izmerjeni čas". 
Faza 2: Merjenje podatkov 
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Otroci svojo pripravljeno tabelo odnesejo domov in tam opazujejo ustrezne osebe. Opazovane 
osebe je treba seveda pred opazovanjem seznaniti, da ne pride do zmede in da lahko po potrebi 
otrokom pomagajo pri vnosu podatkov. Rezultate se vpiše v tabelo. 
3. faza: Evalvacija in predstavitev rezultatov 
K naslednji učni uri otroci prinesejo izpolnjene delovne liste. Najprej se zberejo v majhnih 
skupinah in razpravljajo o svojih rezultatih. Za podporo skupinam lahko postavite naslednja 
vprašanja: 
• Ali so bile zelo velike razlike v odgovorih? 
• Katere aktivnosti so bile najpogosteje opažene? 
• Kateri ljudje so bili opazovani? Zakaj ti in ne drugi? 
Otroci nato pripravijo razstavo s svojimi rezultati. To vključuje obešanje tabel skupin na različna 
mesta po sobi. Vsaka skupina gre nato po učilnici in si ogleduje postaje drugih skupin, medtem ko 
izpolnjujejo svoje tabele. (Če posamezni otroci iz nekega razloga ne morejo ali jim je neprijetno 
obesiti svojo tabelo v učilnici, da jo lahko vsi vidijo, lahko skupine tudi predstavijo svoje rezultate 
v razpravi ali pa lahko samo posamezni otroci svojo tabelo pokažejo razredu). 
Čisto na koncu se o rezultatih pogovorijo s celim razredom. Zgornja vprašanja so lahko tudi tukaj 
spodbuda. POZOR: Pomembno je zagotoviti, da se razprava ne osredotoča na posamezne otroke 
(npr. "Nihče ne pospravlja pri xy!"), ampak da se razpravlja o splošnih ugotovitvah (npr. "Nisem si 
mislil_a, da bo pomivanje posode trajalo tako dolgo!" ali "Vsi smo gledali naš xy!"). 
 

Cilji metode 

Večja vidnost skrbstvenih dejavnosti v vsakdanjem življenju.  
Vzbujanje zanimanja otrok za sodelovanje v dejavnostih skrbstvenega dela. 
Zagotavljanje konkretnega pristopa k dojemanju in razumevanju koncepta časa in kako ga je 
mogoče meriti. 
 

Vsebinske specifikacije 

Metodo je mogoče uporabiti bodisi za dramatizacijo in dedramatizacijo spola kot tudi za 
nedramatizacijski pristop, odvisno od pedagoških ciljev. Če rezultati kažejo zelo očitne razlike v 
razdelitvi skrbstvenega dela na primer doma, lahko učitelj_ica spodbudi razpravo o teh 
ugotovitvah (dramatiziranje), da se nato postavi kritično vprašanje, zakaj obstaja tako 
neenakomerna porazdelitev skrbstvenega dela in kako bi jo lahko naredili pravičnejšo (de-
dramatiziranje). Če pa rezultati ne kažejo pomembnih razlik v povezavi s spolom in porazdelitvijo 
skrbstvenega dela v domačem okolju, se lahko učitelj_ica tudi odloči, da spola ne bo aktivno 
vključil_a v razpravo (nedramatiziranje) in se bolj osredotoči na druge vidike, npr. katere 
dejavnosti so bile najbolj zabavne ali katere dejavnosti se izvajajo pogosteje, kot je bilo 
pričakovano itd. 
Upoštevajte sledeče: če se učitelj_ica odloči dramatizirati spol v razpravi o metodah, je ključnega 
pomena, da pozneje dedramatizira vidik spola s kritičnim prevpraševanjem spolnih stereotipov 
ali oblikovanjem alternativnih, spolno-egalitarnih možnosti. Dramatizacija brez dedramatizacije 
lahko privede do uveljavljanja spolnih stereotipov namesto do njihove dekonstrukcije in do 
frustracij zaradi nepoštene situacije brez alternativ ali rešitev. 
 

Prilagoditve 

V opisih specifičnih metod je na voljo več različic in možnosti modifikacije. 
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja 

V razpravi po predstavitvah ugotovitev je pomembno, da se izognemo temu, da bi se razprava 
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osredotočila na posamezne otroke, npr. »Družina otroka A ne čisti kuhinje dovolj pogosto«. 
Namesto tega bi se morala razprava osredotočiti na splošne ugotovitve, kot so: »Kakšni ljudje so 
bili intervjuvani/opazovani in zakaj prav oni? Katere dejavnosti so bile zabavne? Kaj vas je pri vaši 
raziskavi presenetilo?”. 
 

Viri metode 

Razvito v projektu ECaRoM. 
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Skrb zase 
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Metoda: Želje 
 

 

Teme metode 

Skrb zase kot del skrbstvenih moškosti. 
 

Ciljne skupine 

Vrtčevski otroci in prva triada osnovne šole. 

Število udeležencev_k  

Ni omejitev. 
 

Situacija  

Metoda je primerna za različne situacije, še posebej ob čustveno intenzivnih dnevih.  
 

Okvir dela 

Potrebno gradivo  

Pisalo, papir, helijevi baloni (če je možno, ne roza in modri). 
 

Priprave 

Niso potrebne.  
 

Čas  

30-40 min, starosti primerno. 
 

Prostor 

Manjša soba z izhodom na vrt.  
 

Izvedba: 

Vsak otrok pošlje na popotovanje balon s sporočilom. 
Naloga za otroke: 
Kaj in kdo mi pomaga, ko se ne počutim dobro? 
Če otroci ne želijo spregovoriti na glas, lahko učitelju_ci zašepetajo na uho.  
Balone v zrak spustimo z dvorišča. Seveda se lahko nanje napišemo tudi skupne želje.  
 

Namen metode  

Metoda je primerna za samorefleksijo. 
 

Vsebinske posebnosti 

Kakšna je vloga skrbstvene moškosti pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno 
občutljivo perspektivo? 

Z metodo se usmerimo na skrb zase, izpostavimo čustva kot del skrbstvene moškosti. 
 

Odstopanja  

Otroci lahko narišejo želje ali ideje.  
 

Po zaključku  

Lahko se uporabi za pogovor o čustvih/občutkih, skrbi zase, skrbstvenem ali reproduktivnem 
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delu.  
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  

Tveganja: 
- udeležence_ke lahko drugi udeleženci_ke čustveno prizadanejo 
- udeleženci_ke lahko vsebino povežejo z družniskimi stiskami  
 

Viri metode (Od kod izhaja?):  

Temelji na metodi iz priročnika: Selbstlaut-Verein zur Prävention von sexuellen 
Kindesmissbrauch (o.J.): Identität,Rollenbilder, Persönlichkeit. Modul 2. 
 
 

 

 

Metoda: Krog zaupanja 
 

Teme metode 

Spoznati in poudariti vloge oseb, ki so pomembne za udeležence_ke te metode. 
 

Ciljna skupina 

Otroci od šestega leta starosti. 
 

Število udeležencev_k  

Najmanj 1, največ 20 
 

Situacija 

Ni posebnih zahtev. 
 

Okvir dela 

Potrebno gradivo  

En list papirja A4 na udeleženca_ko; označevalci različnih barv. 
 

Priprava 

Ni potreban 
 

Čas 

20 min 
 

Prostor 

1 učilnica, v kateri se lahko udeleženci_ke posedejo v krog. 
 

Izvedba 

1. del: Risanje  dlani 
Otroci položijo dlan na list papirja in s svinčnikom narišejo njen obris. Na koncu okoli dlani 
narišejo krog.  
 
 
 



 

                                
 

73 

 

 

 
 
 
 
 
2. del: Dopisovanje imen na dlan 
V drugem koraku naj otroci pomislijo na osebe, s katerimi imajo redne stike in ki so zanje 
pomembne. To so lahko družinski člani_ce, prijatelji_ce ali druge osebe. 
To bi lahko opisali na naslednji način: »V dlan zapišite eno do pet oseb, ki jim zaupate. 
Pomislite na osebe, ki jim zaupate skrivnosti, ali so vam pomembne. To so lahko odrasli, 
npr. iz vaše družine, prijatelji_ce ali učitelji_ce, pa tudi osebe vaše starosti ali mlajši, in 
hišni ljubljenčki.« 
Nato naj na prste svoje dlani napišejo imena oseb, ki jim stojijo ob strani ali jih podpirajo. 
Če otroci še ne znajo pisati, lahko namesto tega uporabijo barvo ali simbol. Na koncu 
poveste, da je to otrokov krog zaupanja. Krog zaupanja je zaupen, kar pomeni, da lahko 
otroci delijo, kar so napisali, ni pa nujno. 
 

Namen 

Z metodo želimo otrokom pokazati, katere osebe v njihovem življenju skrbijo zanje in jim 
otroci zaupajo. Ni nujno, da so to samo družinski člani_ce, lahko so tudi drugi ljudje ali 
hišni ljubljenčki. 
 

Vsebinske specifike 

Metoda otrokom pokaže skrbstvene odnose, ki jih imajo v svojem življenju, pomaga jim 
poimenovati te odnose in prepoznati ljudi, ki jim zaupajo, kar je še posebej pomembno za 
fante. 
 

Odstopanja   

Posamezne dele metode lahko uporabimo tudi ločeno. 
 

Po koncu 

Ta metoda je osnova za naslednjo metodo, saj opredeli krog zaupanja. 
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja   

Morda je težko najti pet imen. Nekateri otroci nimajo niti ene zaupne osebe. Ne pritiskajte 
na otroke. Če se ne spomnijo nobene osebe, naj samo pobarvajo dlan. List lahko odnesejo 
domov in morda se bodo spomnili osebe, ki ji zaupajo. 
 

Vir 

Metodo je razvil Daniel Holtermann za projekt ECaRoM. 
 

 
 



 

                                
 

74 

 

 

 
 
 
 
 
 

Skrbstveni poklici 
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Metoda: Nakupovalni voziček 

 

 

 

Teme metode  

Posledice plačne vrzeli med spoloma. 
 

Ciljna skupina 
- osnovnošolski otroci: potrebno je minimalno znanje matematike (seštevanje celih števil do 
20). 
- pedagogi_nje, ki delajo z otroki. 
 

Število udeležencev_k  

10-20  
 

Situacija 
- kot dodatna aktivnost po aktivnosti “Plačna vrzel med spoloma - kartice s karakterji” 
- kot dodatna aktivnost med urami matematike 
 
Potrebna je visoka raven koncentracije.  
 

Okvir dela 

Potrebno gradivo  

ECaRoM kartice z liki 
 

Priprave  
- izročki za pedagoge_inje z informacijami o plačni vrzeli med spoloma, dnevu enakega 
plačila 
- 2 kartici z liki 
- slike s hrano in cene 
- denar za igro: kovanci po 1 in 2 evra, bankovci za 5, 10 in 20 evrov 

Čas  

30 minut. 
 

Prostor  

Učilnica. 
 

Navodila - korak za korakom  

1. uvod  
Učitelj_ica razloži, da bo današnja tema nakupovanje hrane in raziskovanje, koliko lahko kdo kupi 
s svojo plačo.  
 
2. metoda 
Igre vlog: nakupovanje hrane 
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Učitelj_ica izobesi različne skupine hrane (slike hrane, kot so jabolka, kruh, mleko, sir, jajca, 
testenine, sladkarije) na tablo. Vsak izdelek stane en evro  
Uporabijo se ECaRoM kartice z liki iz metode “Plačna vrzel med spoloma - kartice z liki” 
 
En otrok dobi kartico Ane, vzgojiteljice, drug otrok dobi kartico Jakoba, vzgojitelja. Ana prejme 15 
evrov plače, Jakob 20 evrov. Vsak otrok gre po nakupih in naj nakupi čim več hrane (to se lahko 
prikaže s postavitvijo slik hrane pred otroka). 
 
Otroci pokažejo, kaj so kupili. Ana bo kupila veliko manj hrane od Jakoba.  
 
3. Diskusija 
Učitelj_ica vpraša: 
Kdo ima več hrane? Zakaj? 
Za koliko časa smo nakupili hrano? Čigav nakup bo bo zadostoval za dlje časa? 
Zakaj ima Jakob več hrane? 
Zakaj Jakob zasluži več? 
 
Kaj se zgodi, ko ženske zaslužijo manj denarja kot moški? Finančno so odvisne od moškhi in imajo 
manj denarja za družino, prijatelje, sebe, nujne izdatke in prihranke.  
Kakšne so slabosti za žensko? Več pritiska za delo, manj časa za družino, prijatelje in skrb zase. 
Je to pravično? Kakšna bi bila pravična situacija? 
 

Namen metode  

Otroci se izoražujejo o plačni vrzeli med spoloma in o tem, da ženske v povprečju zaslužijo manj 
denarja za isto delo, kar pomeni, da imajo manj denarja za vsakdanje življenje.  
 

Vsebinske specifike 

Kakšna je vrednost skrbstvene moškosti pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno 
občutljivo perspektivo? 

Otroci se učijo o posledicah plačne vrzeli med spoloma: ženske povprečno zaslužijo manj kot 
moški za enako delo, kljub temu da potrebujejo enako količino denarja za hrano, prevoz, življenje 
itd. Ta aktivnost otroke sooči z diskriminacijo (različno plačilo za isto delo).  
 
Če moški in ženske zaslužijo enako, lahko skrbstveno delo enakomerneje razporedijo. To je lahko 
priložnost za moške, da z družino preživijo več časa (so bolj aktivni očetje/strici/dedki in ustvarijo 
močnejšo vez s svojimi otroki) in vplivajo na kvaliteto življenja (več časa za prijatelje in skrb zase).  
 

Variacije  

Uporabi se lahko več likov; hrana je lahko ocenjena glede na dejansko stanje. 
 
Poleg nakupovanja hrane se lahko razpravlja o drugih področjih, zaznamovanih s plačno vrzeljo 
med spoloma (na primer spolna segregacija na trgu dela). 
 
 

Po koncu  

Pogovor se lahko nadaljuje v smeri razmišljanja o plačni vrzeli med spoloma kot dejavniku, ki 
vpliva na poklicne izbire in karierne odločitve → Skrbstveni poklici in segregacija na trgu dela. 
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Pogovor lahko s starejšimi otroki nadaljujemo v smeri plačanega in neplačanega dela, s 
poudarkom na tem, da ženske opravijo več neplačanega dela (gospodinjska opravila, skrb za 
otroke itd.). Ob tem, da zaslužijo manj na delovnem mestu, morajo opraviti več neplačanega dela.  
 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  

Otroke, predvsem dekleta, lahko aktivnost vznemiri. Pomembno je upoštevati, da se lahko odrasli 
pogajajo za svoj prihodek in da lahko vsaka oseba govori o prihodku in denarju. Prav tako je 
pomembno upoštevati, da mora vlada zagotoviti ukrepe za zmanjševanje plačne vrzeli. 
Pedagogi_nje morajo biti previdne, da ne poglabljajo stereotipa o moških kot tistih, ki zaslužijo 
več in morajo zato financirati skupne dejavnosti/opravila. Ohranjanje statusa quo ima negativne 
posledice za vse spole. 

Nadaljnje branje  

V nemščini:  https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-
gleichstellung/gleichstellung-am-arbeitsmarkt/einkommen-und-der-gender-pay-gap.html 
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/318555/gender-pay-gap 
 
 

 

 

 

Metoda: Skrbna Lili in Nik: Kdo nam pomaga? 
 

Teme metode: 

Na zgodbi temelječa igra vlog za dojemanje skrbstva in spolno nevtralnih poklicev, 
povezanih s skrbjo za druge in pomočjo drugim. Skrbstveno delo, spolno nevtralni 
skrbstveni poklici. 

Ciljna skupina 

Otroci v vrtcu od 4. do 5. leta starosti, pedagoško osebje v vrtcih. 

Število udeležencev_k  

Neomejeno; otroci delajo sami, ali v manjših skupinah po 2 do 4, odvisno od naloge. 

Situacija 

Ni posebnih zahtev. 

Okvir dela 

Potrebno gradivo (gradivo EcaRoM je priporočljivo vključiti v nekatera orodja):  

Papir in barvice za risanje slik. 

Priprava 

Metoda temelji na uporabi didaktične igre »Skrbna Lili in Nik« (Skrbna-Lili-in-Nik-SL.pdf 

(ecarom.eu)). Za temo »Kdo nam pomaga?« se iz škatle s pripomočki za igro uporabi dve 
sliki: s podobama junakov Lili in Nik, ter drugih ustrezno oblečenih otrok, ki predstavljajo 8 
različnih poklicev. 

Čas 

Približno 60 minut.  

Prostor 

Dovolj prostora, da lahko vsi otroci v skupinah po 2 do 4 delajo okrog manjših miz. 

Izvedba 

Učitelj_ica pokaže otrokom sliko otrok različnih spolov, ki so oblečeni tako, da 
predstavljajo 8 poklicev – voznik_ca, policist_ka, pevec_ka, zdravstveni asistent_ka, 
veterinar_ka, kmet_ica, kuhar_ica in učitelj_ica. 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichstellung-am-arbeitsmarkt/einkommen-und-der-gender-pay-gap.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichstellung-am-arbeitsmarkt/einkommen-und-der-gender-pay-gap.html
https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/12/Skrbna-Lili-in-Nik-SL.pdf
https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/12/Skrbna-Lili-in-Nik-SL.pdf
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Otroci odgovorijo na vprašanja učitelja_ice: 

• Ali prepoznajo poklice in jih znajo poimenovati? Znajo navesti druge poklice iz 
istega področja? Na primer, zdravnik_ca, medicinska sestra_tehnik, reševalec_ka, 
farmacevt_ka itd. 

• Ali znajo otroci opisati, kaj osebe, ki izvajajo te poklice, počnejo? Na primer: 
zdravnik_ca zdravi otroke, reševalec_ka meri babici krvni tlak, farmacevt_ka 
izdeluje zdravila,  učitelj_ica uči otroke itd. 

• Ali8 znajo otroci opredeliti, kakšne lastnosti, spretnosti in sposobnosti mora imeti 
oseba za opravljanje predstavljenih poklicev? Na primer: veterinar_ka mora imeti 
rad_a živali, policist_ka mora biti pogumen_a, pevec_ka mora dobro peti itd.  

Pedagoško osebje se z otroki pogovori o tem, kako te osebe z različnimi poklici pomagajo 
Lilijini in Nikovi družini ter njunim hišnim ljubljenčkom. Otroke se spodbuja, da odgovorijo 
na vprašanje: kako je posamezen poklic koristen in zakaj je pomemben za ljudi? 
Pedagoško osebje se z otroci pogovori o dejstvu, da so v vseh poklicih zastopani fantje*, 
dekleta* in predstavniki_ce drugih spolov. Pojasni, da si lahko vsak izbere poklic, ki mu je 
všeč. Ženske* na primer delajo kot policistke in voznice, moški* pa kot vzgojitelji v vrtcu in 
zdravstveni tehniki. Otroke se spodbuja, da navedejo podobne primere iz svojih izkušenj, 
naloga pedagoškega osebja pa je, da usmeri njihovo pozornost na stereotipne podobe ali 
odzive. 
V sodelovanju z otroki lahko ustvarimo novo zgodbo, v katero vključimo predstavljene 
poklice in poudarimo, kako pomembni so za naše življenje. Zdravnik_ca na primer skrbi za 
zdravje Lili in Nika ter njune družine, vključno z babičinim krvnim tlakom, otrokovo vročino 
itd. Vzgojitelj_ica poučuje Lili in Nika v vrtcu, kjer kuhar_ica pripravlja hrano za otroke. 
Pevec_ka otroke zabava s programom. Veterinar_ka zdravi njunega psa in kravo, ko 
zbolita. Kmet_ica goji travo, da nahrani kravo, ki daje mleko. Voznik_ca pride s cisterno po 
mleko in ga odpelje v mlekarno. Policist_ka poskrbi, da voznik varno vozi po cesti itd. 
Na koncu lahko otroci narišejo to zgodbo. 

Namen metode 

Cilj metode je pomagati otrokom razviti razumevanje in spoštovanje do skrbstvenega dela, 
zaposlitev in poklicev.  
Otrokom pomaga izraziti njihov odnos do različnih poklicev, nam pa razumeti, kako jih 
povezujejo s spolom.  
Omogoča razpravo o tem, katere spretnosti so potrebne za določene poklice; 
prepoznavanje skrbstvenih poklicev; zakaj so koristni in pomembni itd.  
Pomaga pri tem, da otrok ceni ljudi v svojem življenju, ki si prizadevajo za njegovo 
odraščanje in učenje.  
Metoda je namenjena tudi oblikovanju mišljenja, da lahko otroci enakopravno izbirajo in 
opravljajo vse poklice ne glede na spol. 

Vsebinske specifike 

Kakšno vlogo ima skrbstvena moškost pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno 
občutljivo perspektivo?   

Skrbstveni poklici so predstavljeni kot poklici, ki jih opravljajo tudi fantje*. 

Odstopanja   

Dodamo lahko tudi druge skrbstvene poklice, zlasti tiste, ki jih opravljajo moški*. 

Po koncu 

Delo na temo izbire poklica in poklicne poti se lahko nadaljuje z uporabo drugega dela 
pripomočkov v škatli z igračami. 
Organizira se lahko razstavo otroških risb za starše. 



 

                                
 

79 

 

 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja  

Pedagoško osebje naj se pri obravnavanju poklicev izogiba izražanju spolnih stereotipov in 
poudari, da lahko vse poklice enakovredno opravljajo osebe vseh spolov. 

Vir 

Metodo je razvila Tatyana Kmetova, za projekt ECaRoM pa ga je izvedla ekipa CWSP.  

 

 

Metoda: Skrbna Lili in Nik: Izberem poklic 
 

Teme metode 

Skrbstveno delo, spolno nevtralno dojemanje skrbstvenih in drugih poklicev 

Ciljna skupina 

Otroci v vrtcu od 4. do 5. leta starosti, pedagoško osebje v vrtcih. 

Število udeležencev_k 

Do 20; otroci delajo v manjših skupinah po 2 do 4, odvisno od naloge. 

Situacija 

Ni posebnih zahtev. 

Okvir dela 

Potrebno gradivo (gradivo EcaRoM je priporočljivo vključiti v nekatera orodja):  

Papir in barvice za risanje slik. 

Priprava 

Metoda temelji na uporabi didaktične igre »Skrbna Lili in Nik« (Skrbna-Lili-in-Nik-SL.pdf 

(ecarom.eu)). Za temo »Izberem poklic« se iz škatle s pripomočki za igro uporabi dve sliki s 
podobama junakov Lili in Nik (v obliki papirnatih lutk), ter 8 kompletov oblačil za 8 različnih 
poklicev, ki jih oblečemo Lili in Niku. 

Čas 

Približno 90 minut, vajo lahko razdelimo na 2 dela.  

Prostor 

Dovolj prostora, da lahko vsi otroci v skupinah po 2 do 4 delajo okrog manjših miz. 

Izvedba 

1. del: 

• Vsaka skupina 4 otrok za mizo izbere poklica za lutki Lili in Nik ter ju obleče v 
ustrezna oblačila, ki so v škatli. 

• Po končani nalogi otroci povedo, zakaj so za vsako od lutk izbrali določen poklic. 
Kako bosta s svojim delom koristila drugim? 

• Pedagoško osebje otroke opozori na to, da so vsi poklici pomembni in dajejo 
osebam, ki jih opravljajo, občutek zadovoljstva. 

• Pedagoško osebje se z otroki pogovori o tem, komu bi napisali pismo, da bi se osebi 
zahvalili za to, da pomaga in skrbi za druge v skupnosti.  

2. del: 
Po pogovoru pedagoško osebje predstavi naslednjo nalogo za samostojno delo: 

• Vsak otrok si izbere poklic, ki mu je všeč in bi ga kot odrasla oseba morda želel 
opravljati. 

• Vsak otrok obleče lutko v oblačila, ki ustrezajo poklicu. 

• Na prošnjo učitelja_ice otrok pove, zakaj se je odločil za ta poklic. 

• Če v škatli ni dovolj lutk, lahko otroci narišejo izbrani poklic in svojo izbiro 

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/12/Skrbna-Lili-in-Nik-SL.pdf
https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/12/Skrbna-Lili-in-Nik-SL.pdf
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predstavijo ostalim. 

Namen metode 

Otroci izrazijo željo za opravljanje določenega poklica in pojasnijo razloge za svojo izbiro. 

Otroci izrazijo priznanje in hvaležnost za prizadevanja oseb različnih poklicev, ki pomagajo 

drugim in skrbijo zanje. 

Vsebinske specifike 

Kakšno vloga skrbstvene moškosti pri tej metodi? Kako se metoda ukvarja s spolno 

občutljivo perspektivo?   

Fante* se spodbuja, da izberejo skrbstveni poklic. 

Odstopanja 

Z otroki se lahko pogovorimo tudi o drugih skrbstvenih poklicih, odvisno od priprav 

pedagoškega osebja. 

Po koncu  

Škatlo in junake se lahko uporabi za izmišljanje drugih zgodb in nadaljnji razvoj uporabe te 

didaktične igre za doseganje izobraževalnih ciljih in izvajanje nalog, povezanih s skrbstvom. 

Komentarji, izkušnje, nasveti, tveganja 

Pedagoško osebje naj ne dela samo z najbolj dejavnimi otroki in naj vključi tudi tiste, ki so 

sramežljivi ali nedejavni, pri čemer upošteva enakopravno vključevanje različnih spolov. 

Vir 

Metodo je razvila Tatyana Kmetova, za projekt ECaRoM pa ga je izvedla ekipa CWSP. 

 

 

 

 

 


