
Koper, 11. januar 2018 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA 
in Društvo informacijski center Legebitra, v okviru projekta 
FHOFIJ – Facing homophobia for an inclusive job, organi-
zirata brezplačni strokovni seminar "Prebijmo molk o 
LGBT-temah v šolah," namenjen učiteljem/-icam in drugim 
šolskim delavcem/-kam. 

Seminar bo v sredo, 24. januarja 2018, ob 9. uri na Srednji 
tehniški šoli Koper.

Diskriminacija, stereotipi in prepogosto nasilje nad pred-
stavnicami/-ki LGBT skupnosti se dogajajo v javnem prosto-
ru, v zdravstvenih ustanovah, na delovnem mestu, v 
izobraževalnih ustanovah, celo v družini, in so s pomočjo 
nekaterih medijev še bolj podkrepljeni. Boj za enakoprav-
nost poteka že vrsto let, vseeno pa se spolna usmerjenost 
velikokrat uporablja kot opravičilo za kršitve človekovih 
pravic. 

Mnogo učiteljev/-ic o homoseksualnosti ne razpravlja iz 
različnih razlogov. Treba pa je vedeti, da molk ni rešitev, 
temveč le podpira nevidnost teme in zanikanje resničnosti 
učencev in učenk, ki se identificirajo kot lezbijke, geji, bisek-
sualne ali transspolne osebe (LGBT) v šolskem okolju. Nudi 
tudi priročno osnovo za (velikokrat) lažno strpnost, ki se kaže 
v izjavah kot je: �Geji in lezbijke me ne motijo, dokler jih ne 
vidim v javnosti.« To pa obenem spodbuja stereotipe in 
predsodke o istospolni usmerjenosti, ki jih z nevidnostjo ne 
moremo premagati. 
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Projekt FHOFIJ – Facing homophobia for an inclusive job si 
prizadeva k okrepitvi sodelovanja med področjem 
izobraževanja odraslih in področjem dela ter k razširitvi 
razprave o diskriminaciji predstavnikov LGBT skupnosti na 
delovnem mestu. Osredotoča se na izboljšanje kakovosti 
dela strokovnih delavk/-cev, aktivistk/-ov in drugih 
deležnikov na področju zagovorništva LGBT skupnosti. 

V okviru projekta, v sodelovanju z Društvom informacijski 
center Legebitra, pripravljamo strokovni seminar “Prebijmo 
molk o LGBT-temah v šolah,” saj smo mnenja, da so na eni 
strani prav pedagoški/-e delavci/-ke ključni pri vzgoji dijakov 
in dijakinj v strpne državljane/-ke. Seminar je sestavljen in 
teoretično–analitičnega dela in iz praktičnih delavnic, ki na 
podlagi metod neformalnega učenja udeležence seznanja-
jo s primeri iz prakse in ponujajo rešitve zanje.

Namen seminarja je seznaniti udeležence z dobrimi praksa-
mi naslavljanja LGBT-tematik v šolah in tako narediti korak 
naprej proti ne-diskriminaciji LGBT skupnosti ter bolj strpni 
vzgoji mladih državljanov/-k. 

Podrobnejše informacije najdete v dokumentu, ki je v elek-
tronski obliki dostopen v prilogi in na spletni strani PiNE, 
obvezna pa je prijava preko spletnega obrazca, najkasneje 
do srede, 17. januarja 2018. 

Za več informacij smo vam na voljo na darja.orazem@pi-
na.si in 041 850 728. 
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Po podatkih raziskave “Homofo-
bija na naši šoli”1, izvedene med 
323 šolskimi delavci/-kami, so 
učitelji/ce relativno slabo seznan-
jeni/-e z vsebino posameznih 
določil o nasilju in diskriminaciji, 
več kot 60 % vprašanih tudi 
meni, da bi morala biti razprava 
o homoseksualnosti sestavni del 
učnih načrtov.

DA
NE


