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Pedagoško gradivo za učno uro ob 
mednarodnem dnevu žensk

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk 
vsako leto ob osmem marcu pripravi pedagoško 
gra divo za izvedbo učne ure v šoli, šolskem centru, 
mladinskem klubu ali doma. Gradivo je namenjeno 
vam, staršem, mladinskim delavkam in delavcem ter 
učiteljicam in učiteljem osnovnih šol (zadnje trilet-
je) in srednjih šol, ki želite z mladimi spregovoriti o 
družbenih, političnih in gospo darskih vzrokih za spol-
no neenakost, a tudi o dolgi zgodovini bojev za pra
vice žensk in njihovih dosežkih. 

Zaradi navdušenih odzivov učiteljic, ki so učno uro 
#VsakDan8Marec že preizkusile, jo od leta 2018 ob-
likujemo kot kviz. Vse različice obsegajo od deset do 
petnajst vprašanj, ki preverjajo splošno razgledanost 
mladih in širijo njihovo poznavanje:  

pomembnih zgodovinskih in sodobnih oseb-
nosti (bork za ženske pravice, umetnic, znan-
stvenic, izumiteljic) ter kolektivnih bojev za 
enakost in pravičnost, 

izborjenih pravic žensk (volilna pravica, enake 
možnosti za delo in izobraževanje, ustavna 
pravica do svobodnega odločanja o rojstvu 
otrok, plačan porodniški »dopust«, pravica do 
ločitve,  dedovanja ipd.) in 

področij, na katerih je spolna neenakost še 
vedno ali vse bolj pereča (denimo, povečevan-
je plačnih razlik, utrjevanje spolne delitve dela, 
prekarizacija dela, feminizacija določenih 
poklicev in posledično naraščanje revščine 
starejših žensk v Sloveniji). 

Pedagoško gradivo poleg vprašanj za kviz vse-
buje pravilne odgovore, pojasnila k odgovorom 
in iztočnice, s pomočjo katerih lahko pogovor ob 
posameznih vprašanjih navežete na obravnavano 
snov, predvsem pa med mladimi poglobite razpravo 
o različnih vidikih spolne (ne)enakosti. 

Učna ura #VsakDan8Marec je namenjena izvajanju 
ob mednarodnem dnevu žensk, vendar jo je mogoče 
vklju čiti v poučevanje tudi med letom. Mladi se v kvi-
zu  la hko pomerijo v skupinah, spodbujanju njihove 
aktivne participacije pa sta namenjena tako kviz kot 
poznejša raz prava. 

Gradivo je v PDF obliki dostopno na povezavi: 
www.cityofwomen.org/sl/content/vsakdan8marec. 

Če gradivo potrebujete v drugačni obliki (npr. v 
Power pointu), želite dodatne informacije ali želite, 
da ustvar jalno in dinamično učno uro v vaši ustano-
vi  izvedejo avtorice gradiva, se obrnite na Teo Hva-
la, mag.  antro pologije spolov in koordinatorko pro-
gramov  kulturnoumetnostne vzgoje Mesta žensk 
(tea.hvala@cityofwomen.org).

Po ogledu poslanega gradiva vam lahko na
pišem le ČUDOVITO. Tako ideja kot  iz vedba
z zelo podrobnimi opisi ob  zastavljenih vpra
šanjih sta vredni vse pohvale.

– Jasna Ul Može, profesorica na III. gimnaziji Maribor

Dijaki so bili zelo zavzeti, ura jim je ugajala. 
Naredila sem mešane skupine fantje/dekleta. 
Pravzaprav sem bila kar presenečena, koliko 
vprašanj so odgovorili pravilno. Defini tivno pa 
so se pri uri tudi kaj naučili. Tudi v bodoče bom 
 vesela vaših priprav za pouk.

– Šarlota Flisek, profesorica na Gimnaziji Vič

Kolikšen delež mesečne povprečne bruto plače, ki jo v 
Sloveniji prejemajo moški danes, prejemajo ženske?

a)  86 %
b)  93 %
c)  99 %

Naštej tri literarne junakinje z imenom in priimkom:

Poveži:

a)  Alma Karlin 
b)  Lili Novy
c)  Ljuba Prenner 
d)  Ita Rina 
e)  Karla Bulovec Mrak 

1)  pravnik_ca
2)  igralka
3)  kiparka
4)  pesnica
5)  potopiska

Na drugi strani: #VsakDan8Marec: razstava (Vesna Bukovec, Tea Hvala, Teja Reba), 
10. 3. – 9. 4. 2020, Ulična galerija TAMTAM, Vegova ulica, Ljubljana

«

»

«

»

Koliko žensk na dan je bilo leta 2017 na svetu umor jenih 
s strani  partner  ja ali sorodnika?

a)  0
b)  5
c)  135

Primeri vprašanj iz kviza




