Katalog izobraževanj 2020
za mlade

Društvo
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Delavnice
Nadgradnja učnih ur
Delavnice so primerna nadgradnja učnih ur jezikov,
sociologije, psihologije, zgodovine, geografije, umetniških
in drugih predmetov na polju družboslovja in humanistike,
predstavljajo tudi dobro medpredmetno povezovanje.
Dobre so za naslavljanje tabu tematik v mladinskih
centrih in za predstavitev tematik spolnih usmerjenosti,
identitet in izrazov mladim v organizacijah.
Delavnice in izobraževanja so primarno namenjena za
mlade, vendar jih velikokrat izvajamo tudi z ostalimi in so
primerne tudi za delovne kolektive, učiteljske zbore,
zavode, društva ...
Program delavnic in izobraževanj omogoča inovativen in
zanimiv način naslavljanja različnih aktualnih tem s
področja človekovih pravic in preprečevanja
medvrstniškega nasilja.

Delavnice
Dolgoletne izkušnje
Delavnice in izobraževanja pripravljamo ter izvajamo
kvalificirane_i trenerke_ji človekovih pravic Društva
informacijski center Legebitra, ki delavnice in
izobraževanja v srednjih šolah, mladinskih centrih in
drugih nevladnih organizacijah izvajamo že vrsto let.
Delavnice izvajamo samostojno, ob prisotnosti šolskega
osebja.

Delavnice
Standardizirane in izvirne delavnice
V katalogu je naštetih le nekaj od številnih možnosti
sodelovanja, ki jih nudimo. Ob navedenih izvajamo tudi
druge standardizirane delavnice po priročnikih:
KOMPAS – Učenje o človekovih pravicah za mlade (Svet
Evrope), Izobraževalni priročnik – Ideje, pripomočki,
metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo
in izobraževanje mladostnic_kov ter odraslih (Svet
Evrope) idr.
Poslužujemo pa se tudi izvirnih metod, ki smo jih
razvile_i v dolgoletni praksi izvajanja delavnic (npr. kvizi
o človekovih pravicah, diskusije ob filmih, pogovori z
gostjami_i idr.). O temi in poteku delavnice ali
izobraževanja se dogovorimo z naročnico_kom in pri tem
upoštevamo posebnosti in želje skupine, ki ji je delavnica
ali izobraževanje namenjeno.

LGBT osnove (Mavrica v žepu)
Tema

Metoda

Osnove LGBT

Neformalne metode z uporabo umetniških
orodij.

Cilji
1. Udeleženke_ci spoznajo osnovne pojme s
področja LGBT (lezbijke, geji, biseksualne
osebe, transspolne osebe).
2. Udeleženke_ci se seznanijo s tematiko LGBT.

10-30
oseb

do 9
10-14
15+

60

minut

Opis
Delavnica je namenjena spoznavanju osnov
področja LGBT (lezbijke, geji, biseksualne in
transspolne osebe). Namen je usvojiti osnovno
izrazoslovje in tematiko približati mladim.

1-2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Brez zamere (Mavrica v žepu)
Tema

Metoda

Privilegiji, intesekcionalnost

Namizna/družabna igra

Cilji

Opis

1. Udeleženke_ci spoznajo in prevprašujejo
privilegije in družbene sisteme.
2. Udeleženke_ci prevprašujejo lastno pozicijo
znotraj družbe.
3. Udeleženke_ci spoznajo intersekcionalnost
različnih normativnih in nenormativnih
okoliščin ter uzavestijo, kako te
medpresečnosti kreirajo nove realnosti, ki se
odražajo v vsakodnevnem življenju.

6-12
oseb

do 9
10-14
15+

120

minut

Namen delavnice je skozi družabno igro
prikazati, kako nam družbeni normativi in
sistemi narekujejo naše mesto v družbi ter
kako imamo zaradi tega kljub enakim pravilom
ljudje zelo različne življenjske izkušnje.

1-2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Enake možnosti (Mavrica v žepu)
Tema

Metoda

(Ne)enake možnosti

Igra vlog

Cilji

Opis

1. Udeleženke_ci spoznajo tematike
(de)privilegiranosti, enakih možnosti,
enakopravnosti in enakosti.
2. Udeleženke_ci preko uporabe izkustvenih
metod kritično razmišljajo o lastnih pozicijah
v družbi.

10-40
oseb

do 9
10-14
15+

60

minut

Namen delavnice je udeleženkam_cem
predstaviti družbene privilegije, jih soočiti z
njihovim pomenom ter jim približati delovanje
družbenih sistemov.
Udeleženke_ce povabimo v prostor, da sedejo
na stole, kjer jih čakajo listi papirja. Prosite jih,
da papir zmečkajo. Sledi tekmovanje v metanju
papirčkov v koš z mesta, kjer sedijo, kar jim
prinese določeno prednost v šoli ali življenju.
Po opravljeni aktivnosti sledi pogovor v veliki
skupini.

1-2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Muzej iluzij (Mavrica v žepu)
Tema

Metoda

Heteronormativnost

Socialni eksperiment

Cilji

Opis

1. Udeleženke_ci spoznajo heteronormativnost in
cisnormativnost prostorov.
2. Udeleženke_ci uzavestijo dejavnike, ki vplivajo
na (po)ustvarjanje hetero- in cisnormativov.
3. Udeleženke_ci razmišljajo o normah v naši
družbi glede na spol in spolno usmerjenost.

Namen delavnice je udeleženkam_cem
predstaviti družbene normative ter prikazati,
kako ti vplivajo na posameznice_ke iz
marginaliziranih skupin, v tem primeru
predvsem na področju LGBT tematike.

4. Udeleženke_ci prevprašujejo
heteronormativnost in cisnormativnost
različnih fizičnih prostorov znotraj naše
družbe.

10-40
oseb

do 9
10-14
15+

120

minut

1-2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Kaj je spolni izraz? (Mavrica v žepu)
Tema

Metoda

Spolni izraz

Neformalne metode z uporabo umetniških
orodij

Cilji
1. Udeleženke_ci spoznajo termin spolni izraz.
2. Udeleženke_ci razmišljajo o raznolikosti
spolnih izrazov.

10-40
oseb

do 9
10-14
15+

90

minut

Opis
Delavnica je namenjena spoznavanju termina
spolni izraz s pomočjo zgodbe, risanja in
debate na podlagi različno oblečenih oseb.

1-2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Moj spolni izraz (Mavrica v žepu)
Tema

Metoda

Spolni izraz, delo z LGBT osebami

Neformalne metode z uporabo umetniških
orodij.

Cilji
1. Udeleženke_ci razmišljajo o svojem spolnem
izrazu.
2. Udeleženke_ci krepijo samozavedanje o
svojem spolnem izrazu.
3. Udeleženke_ci se opolnomočijo preko
odpiranja prostora za razmišljanje o lastnem
spolnem izrazu.

10-40
oseb

do 9
10-14
15+

90

minut

Opis
Udeleženke_ci razmišljajo o svojem spolnem
izrazu in ga povezujejo z normativi v družbi.
Raziskujejo svoje občutke in želje glede
spolnega izraza. Subjektivno ocenjujejo
zadovoljstvo s svojim spolnim izrazom in koliko
ga prilagajajo družbenim normam.

1-2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Svetlooki/temnooki
Tema

Opis

Diskriminacija

Delavnica je za naše okolje prilagojen socialni
eksperiment, ki ga je razvila učiteljica Jane
Elliot, mednarodno priznana trenerka
raznolikosti.

Cilji
1. Preko socialnega eksperimenta omogočiti
doživljanje in razumevanje diskriminacije
2. Prek osebne izkušnje udeleženke_ci
spoznajo, kako mehanizmi diskriminacije
vplivajo na posameznico_ka, ki je
diskriminiran_a in posameznico_ka, ki
diskriminira.
3. Prikazati problematičnost slepega sledenja
raziskavam, kot objektivno resničnim
prikazom sveta.

20-50
oseb

do 9
10-14
15+

180

minut

Delavnico, ki jo je najprej izvajala v šoli, kjer je
poučevala, je razvila v času poudarjenega boja
proti rasizmu v ZDA po atentatu na Martina
Luthra Kinga, ml.
Z delavnico je želela izpostaviti diskriminacijo
na osnovi rasnega razlikovanja, ki je
posameznicam_kom in celotnim skupnostim
onemogočala enakopravno in polnopravno
udejstvovanje v družbi.

2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Toleriram te
Tema

Metoda

Razmerja moči

Diskriminacija

Cilji

Opis

1. Spoznati koncept razmerji moči in koncept
tolerance.

Pogosto slišimo, kako pomembno je biti
toleranten do tistih, ki so drugačni. Ampak kdo
sploh določa, kaj je ''drugačno'', in kaj točno
pomeni biti toleranten? Kakšna je razlika med
biti toleranten in biti toleriran? Je pozitivno biti
toleriran?

2. Udeleženke_ci na lastni koži preizkusijo,
kako je biti v vlogi tolerirane osebe in v vlogi
osebe, ki tolerira.
3. Prikazati oblike komuniciranja in
sodelovanja, ki so spoštljive in temeljijo na
enakopravnosti.

5-35
oseb

do 9
10-14
15+

60

minut

Vsaka oseba v skupini bo v praksi izkusila,
kako je tolerirati in kako je biti toleriran.
Izkušnje zaključimo s pogovorom in refleksijo.

1-2

trenerja

Zahtevnost vsebine
Zahtevnost izvedbe

Cenik delavnic za mlade
Naslov

Trajanje

Število oseb
na treningu

Število
trenerk_jev

LGBT osnove

60 min

10-30

1-2*

104,00 €

*Sledenje, če je od 16 do 30 oseb,
pri čemer se cena podvoji

Brez zamere

120 min

6-20

1-2*

162,50 €

*Sledenje, če je od 11 do 20 oseb,
pri čemer se cena podvoji

Enake možnosti

60 min

10-40

1-2*

104,00 €

*Sledenje, če je od 21 do 40 oseb,
pri čemer se cena podvoji

Muzej iluzij

120 min

10-40

1-2*

167,50 €

*Sledenje, če je od 21 do 40 oseb,
pri čemer se cena podvoji

Kaj je spolni izraz

90 min

10-40

1-2*

140,00 €

*Sledenje, če je od 21 do 40 oseb,
pri čemer se cena podvoji

Moj spolni izraz

90 min

10-40

1-2*

140,00 €

*Sledenje, če je od 21 do 40 oseb,
pri čemer se cena podvoji

Svetlooki temnooki

180 min

20-50

2

500,00 €

„Toleriram te“

60 min

5-35

1-2*

Pri izvedbi v angleškem jeziku se prišteje dodatek v višini 10,00 €.
Potni stroški se obračunajo za izobraževanja in delavnice izven Ljubljane
v višini 18 % vrednosti 95-oktanskega bencina na kilometer.

Cena za min.
število oseb

99,00 €

Opomba

*Sledenje, če je od 16 do 35 oseb,
pri čemer se cena podvoji

Cene veljajo od 3. 12. 2019 in so brez DDV, saj
DIC Legebitra ni zavezanec za DDV.
Kontakt: Katja Sešek
katja.sesek@legebitra.si | 030 466 155

Izvajalci_ke delavnic in izobraževanj
Katja Sešek, mag. soc. dela
Programska_i koordinator_ka in
vodja Mladinskega centra Legebitra
Reference:
•

od leta 2010 sodeluje z nevladnimi in vladnimi organizacijami ter zavodi (Univerza v Ljubljani,
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše v Ljubljani, Javni zavod Mladi zmaj, Društvo za razvoj in krepitev socialnega dela Premik)

•

V letih od 2011 do 2014 je bil_a pri projektu »Premakni se«, mentor_ica
prostovoljkam_cem

•

V študijskih letih 2012/2013, 2013/2014 in 2018/2019 je delal_a na projektu
Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah

•

V študijskih letih 2013/2014 in 2014/2015 je delal_a na projektu »Na obrobju!« v okviru katerega je izvajal_a delavnice človekovih
pravic za mladino v Četrtnih mladinskih centrih v Ljubljani

•

Od leta 2013 se udeležuje mednarodnih in domačih treningov ter seminarjev s področja človekovih pravic in LGBT+ tematike

•

Od leta 2013 ima naziv »nacionalna_i trener_ka učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS«

•

Od leta 2014 sodeluje pri vodenju, organizaciji in izvajanju mladinskih izobraževalnih LGBT+ taborov

•

Od leta 2014 izvaja metode Gledališča zatiranih po Augustu Boalu in organizira delavnice v sklopu te teme

•

Od leta 2014 samostojno izvaja delavnice in predavanja z naslovom Svetlooki/temnooki

•

V študijskih letih 2014/2015 in 2015/2016 je na rednih predavanjih in vajah na več fakultetah, Univerze v Ljubljani (Fakulteta za
socialno delo, Pedagoška fakulteta, Zdravstvena fakulteta), izvedla_el delavnice in izobraževanja za študentke_e v obsegu 70 ur

•

Od aprila 2017 je zaposlena na Društvu informacijski center Legebitra, kot izvajalka_ec programa Svetovanje in samopomoč za
istospolno usmerjene in mladinska_i delavka_ec v Mladinskem centru Legebitra

•

Soavtor_ica priročnika za mladinske in pedagoške delavke_ce Mavrica v žepu, ki je bil izdan leta 2019

•

Od januarja 2020 zaposlen_a na Društvu informacijski center Legebitra, kot programska_i koordinator_ka in
vodja Mladinskega centra Legebitra

Izvajalci_ke delavnic in izobraževanj
Filip Vurnik, prof. lik. ped. (UN)
Izvajalec izobraževanj, zunanji sodelavec,
Legebitra
Reference:
• od leta 2015 se aktivno vključuje v LGBT nevladne organizacije v Ljubljani,
• od leta 2015 se udeležuje mladinskih izmenjav, treningov in projektov
Erasmus+
• od leta 2015 sodeluje v pripravi LGBT mladinskih izobraževalnih taborov
pri DIC Legebitra
• v študijskem letu 2017/2018 je bil član bazena trenerk_jev
Društva Parada ponosa
• v študijskem letu 2017/2018 je sodeloval v Erasmus+ strateškem partnerstvu, trening za trenerke_je
Transforming Hate: Outside In,
• med letoma 2017 in 2018 je soustvarjal in vodil delavnice pri Društvu Parada Ponosa,
• od leta 2018 soustvarja Artish podporno skupino za LGBT mlade na DIC Legebitra,
• leta 2018 je diplomiral na oddelku likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti UL Ljubljana,
• leta 2019 je bil so-vodja projekta Živa knjižnica Ljubljana,
• leta 2019 je vodil in ustvarjal delavnice z umetniškimi orodji na LGBT tematike v sklopu Erasmus+ strateškega
partnerstva Perform2Reform,
• soavtor priročnika za mladinske in pedagoške delavke_ce Mavrica v žepu (2019)

Izvajalci_ke delavnic in izobraževanj
Lars Laura Pihlar, prof. spec. in reh. ped. (UN)
Izvajalec izobraževanj, zunanji sodelavec,
Legebitra
Reference:
• leta 2015 je diplomiral na oddelku Specialne in rehabilitacijske pedagogike
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani
• od leta 2017 se aktivno vključuje v LGBT+ nevladne organizacije v Ljubljani
• od leta 2017 se udeležuje mladinskih izmenjav, treningov in projektov
Erasmus+
• od leta 2018 sodeluje v pripravi LGBT+ mladinskih izobraževalnih taborov
pri DIC Legebitra,
• leta 2018 je bil udeleženec na mladinski izmenjavi Youth in Activism,
• leta 2018 se je kot profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike zaposlil na Centru Janeza Levca,
• v letu 2018/2019 je sodeloval v Erasmus+ projektu strateško partnerstvo Perform2Reform,
• leta 2019 je v sodelovanju z Društvom DIH soorganiziral Erasmus+ mladinsko izmenjavo Step4Change,
• leta 2019 je vodil in ustvarjal delavnice z umetniškimi orodji na LGBT+ tematike v sklopu Erasmus+ strateškega
partnerstva Perform2Reform,
• leta 2019 se je udeležil Treninga za trenerje, ki ga je organiziral IGLYO,
• je soavtor priročnika za mladinske in pedagoške delavke_ce Mavrica v žepu (2019).

Literatura
Mavrica v žepu
Priročnik je namenjen mladinskim in
pedagoškim delavkam_cem. Predstavlja
orodje, ki daje na razpolago metode, s katerimi
lahko naslovijo vprašanja, povezana s spolom,
spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in/ali
spolnim izrazom.

PRENOS PRIROČNIKA (pdf)

DIC Legebitra
Že od leta 1999

Poslanstvo

DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija
LGBT, ki od leta 1999 deluje na področjih
človekovih pravic, izobraževanja, duševnega,
fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za
družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo
na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne
identitete in/ali spolnega izraza.

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih,
zaupnih in strokovnih storitev omogočamo
podporo in opolnomočenje
posameznicam_kom, skupnostim LGBT+ in
osebam s hivom.

Katja Sešek, mag. soc. dela
Programska_i koordinator_ka in
vodja Mladinskega centra Legebitra
katja.sesek@legebitra.si
030 466 155

