
Spoštovani!

V Kulturnem izobraževalnem društvu PiNA smo partnerji mednarodnega projekta FACING HOMOPHOBIA 
FOR AN INCLUSIVE JOB – FHOFIJ, kjer si z različnimi metodami (učenje in uporaba metode gledališča za�ranih, 
metode krea�vnega pisanja Loesje in mul�medije) prizadevamo za boljšo vključenost pripadnikov_ic 

LGBT v družbo, še poseben poudarek pa dajemo na njihovo vključenost na trg dela in zaposlovanja. 

V sklopu projekta, v sodelovanju z Društvom informacijski center Legebitra iz Ljubljane, pripravljamo 
strokovni seminar za učitelje_ice in druge šolske delavce_ke, saj smo mnenja, da so na eni strani prav 
pedagoški_e delavci_ke ključni pri vzgoji dijakov in dijakinj v strpne državljane_ke. Po drugi strani pa so, po 
podatkih raziskave »Homofobija na naši šoli«  (Magić, 2012: 14), izvedene med 323 šolskimi delavci_kami, 
učitelji_ce rela�vno slabo seznanjeni z vsebino posameznih določil o nasilju in diskriminaciji, več kot 60 % 

vprašanih tudi meni, da bi morala bi� razprava o homoseksualnos� sestavni del učnih načrtov. 
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rela�vno slabo seznanjeni z vsebino posameznih določil o nasilju in diskriminaciji, več 
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Vabimo vas na brezplačni seminar, ki bo 24. januarja 2018, od 9.00–14.00h v CMK 
KOPER. Seminar je sestavljen iz teore�čno–anali�čnega dela in iz prak�čnih delavnic, ki 
na podlagi metod neformalnega učenja udeležence_ke seznanjajo s primeri iz prakse in 

ponujajo rešitve zanje. 

Vabimo vas, da se vi in vaši_e sodelavci_ke udeležite seminarja in tako naredite korak 
naprej pro� ne-diskriminaciji LGBT skupnos� ter prispevate k bolj strpni vzgoji mladih 

državljanov_k. Delavnice so primerne za pedagoge vseh predmetov, strokovne 
delavce_ke in vodstvo šole. 

Udeležba na seminarju je brezplačna, obvezna pa je spletna prijava. Prijave zbiramo do 
17. 1. 2018.

Za več informacij: ema.weixler@pina.si 
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Vabimo vas na brezplačni seminar, ki bo 24. januarja 2018, od 9.00–14.00h na STŠ, Šmarska cesta 4e, 
Koper. Seminar je sestavljen iz teore�čno–anali�čnega dela in iz prak�čnih delavnic, ki na podlagi metod 

neformalnega učenja udeležence_ke seznanjajo s primeri iz prakse in ponujajo rešitve zanje. 
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Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Društvo informacijski center Legebitra vabita na 
brezplačni strokovni seminar, ki bo 4. aprila 2018, od 9.00–14.00h v Muzeju sodobne 
umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana. Seminar je namenjen učiteljem_icam, 
svetovalnim delavcem_kam, raziskovalcem_kam in vodstvu izobraževalnih ustanov v 
Sloveniji. Častna gostja seminarja bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Maja Makovec Brenčič.

Strokovni seminar je sestavljen iz teoretično–analitičnega dela in iz praktičnih delavnic, 
udeležence pa bo opremil s potrebnimi informacijami in znanjem za zagotavljanje bolj 
strpne vzgoje mladih državljank in državljanov. Po podatkih raziskave »Homofobija na naši 
šoli« (Magić, 2012: 14), izvedene med 323 šolskimi delavci_kami, so ti relativno slabo 
seznanjeni 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. 

Seminar organiziramo v sklopu mednarodnega projekta FACING HOMOPHOBIA FOR AN 
INCLUSIVE JOB – FHOFIJ, kjer si z različnimi metodami neformalnega učenja prizadevamo 
za boljšo vključenost pripadnikov_ic LGBT v družbo, še poseben poudarek pa dajemo na 
njihovo vključenost na trg dela in zaposlovanja.
Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Spoštovani!

Udeležba na seminarju je brezplačna. Obezna je predhodna spletna prijava. 
Prijave zbiramo do 2. 4. 2018.

Za več informacij: ema.weixler@pina.si
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