
Blizu starosti, blizu socialno-kulturnemu spolu. 
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V spletnem okolju



Kviz za začetek 

1. Od prazgodovine do današnjih časov so ženske imele več 

moči kot moški in so zavzemale glavne vladne funkcije.

2.  Druga svetovna vojna je povzročila pomanjkanje moške           

delovne sile. Ženske so nadomestile moške v vojni industriji. 

3.Nova vloga žensk v tovarnah je bila družbeno sprejeta in 

lahko so jo opravljale tudi, če so bile poročene. 

4.. Velika Britanija je bila prva evropska država, ki je ženskam 

dala volilno pravico. 

5. V nobeni državi še niso dosegli enakosti spolov in še niso    

odpravili diskriminacije žensk-

6. Biti del Evropske Unije pomeni deliti si z drugimi državami 

temeljne vrednote in jih braniti. 



Vsebina 

Urška Majaron in Dušana Findeisen: O projektu/struktura, dosedanji dosežki-
priročnik,  zgodbe prezrtih žensk, konceptualni okvir projekta/multimodalni tečaj,
spobude, utemeljitev, cilji

Starizmi/ spolni stereotipi

Pravice žensk v neopatriarhatu/ evropske pravice

Spolno vključujoč jezik/ spolno nevtralen jezik

Modul 3 Izobraževanje obarvano s socialno kulturnim spolom in družbeno 
angažiranje

Modul 4 Učenje iz vsebin

Angela Vode/ Zora Janžekovič



Zakaj?Čemu? 

Spodbude: 

Obisk iz centra za ženske študije, Zagreb, prostorska neenakost žensk, 
Izobraževanje za starejše moške.  Old Guys’ Shed
Slavenka Drakulić: Nevidna žena in druge zgodbe, 
Lastna občutja 
Ženske v Ukrajini  versus ženske v Kataloniji itd 





Utemeljitev projekta: 

V izobraževanju starejših: starejši= skupina starejših posameznikov 
Opredeljeni so s starostjo in starizmi 

Kapital socialno kulturnega spola  ni pomemben (skozi življenje)
pomembnejši kot v otroštvu

Toda spol v starosti =, odraslosti je pomemben- veliko pritiskov
zaradi družbenih razmer + psiholoških pritiskov, fizioloških dejstev

Neenakost med moškimi in ženskami se nabira vse življenje. 
Kumulatine neprednosti (Cruikshank, 2003). 



Zadnja leta se zanimanje za starejše okrepi:

dolgoživost
položaj v družbi
ekonomski prispevek družbi
zanimanje oblikovalcev politik, raziskovalcev itd.

a zanimanja za njihov spol ni!  

Starejši so brezspolna skupina”

Toda starejši: nove situacije, vloge , identitete, drugačen odnos do njih, do moških in 
žensk

Teorija razspoljenosti ( De-gendering theory :  socialno-kulturni spol manj
pomemben del jaza takrat, ko se ljudje starajo. 



V starosti se neenakost spolov okrepi

Kapital socialno kulturnega spola se zelo spremni

Spolne vloge se  zamenjajo

Stereotipi o starih ženskah ponižujoči!  

Gender matters in older adult education processes.



Ženske največja skupina ( 51% prebivalstva v letu 2018)  
delno izrinjene na rob družbe . 

Enakost med moškimi in ženskami temeljna vrednota EU (Člen 2  2 of 
the Treaty on European Union) in je temeljna pravica (Člen 23, Charter of 
Fundamental Rights of the European Union). 

Se starejše ženske počutijo enakovredne? 
Kako se  enakost obravnava v izobraževanju starejših? 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012M/TXT:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/TXT:EN:NOT


ZAKAJ SE IZOBRAŽUJEJO? 

Izobraževanje starejših žensk ni le spoznavanje tematike   je tudi znanje+ spretnosti za 
življenje, socialne vloge,

Depriviligirane skupine – opolnomočenje: 
psihološko, 
politično, 
ekonomsko

Boljše socialne vloge: ( delavci/ke, prostovoljci/ke filmski ustvarjalcke, organizatorji/ice 
dogodkov, pisatelji/ce, stari starš, raziskovalce/ke zagovornik/ce, razsvetljeni kupec/ka, 

Te vloge vežejo  starejše ženske z življenjem drugih
Cilj- opolnomočenje starejših in starejših žensk na temlju ospoljenega zobraževanja 
izobraževanja, upotevanja  spolnega kapitala



Cilji, da ženske 
bolje razumejo sebe
postanejo nosilke pravic, dejavne , prispevajole državljanke

Cilj je 
preučiti korake  k pravicam, prezrte ženske
pravice žensk, evropske vrednote in pravice

utrjevanje osebne in evropske identitete
preučiti  socialno kulturni spol  na različnih podoročjih življenja 

preučiti spolno vključučoč jezik Jezik razkriva in narekuje..pristisk starizmov  in spolnih 
steretipov

odnos  do starajočega se telesa/ sram
Spoznati ospoljeno izobraževanje
Kaj je socialno kulturni spol in zakaj ga preučevati
Kako družbe reprezentacije o starih ženskah vplivajo na njihov položaj



STEREOTIPI  O STAROSTI IN STARIH 

• Stereotipi

• Predsodki

• Diskriminacija



STARIZMI/ SPOLNI STEREOTIPI

KDO JIH ŠIRI?





KO BOŠ STAR

https://www.youtube.com/watch?v=p3e8q_4sYJw


Stereotipi o ženskah

X podatki! Za načrtovanje javnih politik za 
spodbujanje ekonomskgea, socialnega , 
kulturnega razvoja- spregledajo spol.  
Temeljijo na moškem spolu, ženski spol pa je 
atipičen. Zato pristranskost podatkov.



Pričujoče delo naredi spomin javen in legitimen ter
tako na svoj način rehabilitira tisto skupino žensk, 
na kateri sloni skupnost, ki bi se brez njih sesula
kot hiša iz kart.





“ Seveda morajo ženske zaslužiti manj kot moški, saj so šibkejše, nižje postave,manj 
inteligentne, zaslužiti morajo manj. To je vse” J. Korwin Mikke, 2017. Evropski 
parlament.

To, da imajo ženske enak inteligenčni kvocient je stereotip

Vodnik za očete “Če ne morete rešiti konflikta z ženo, če je ne morate prepričati, 
morate uporabiti fizično silo.”

Upokojenci. Kaj oni čakajo, Matildo (starizem)





Helene Cixous 
Deleuze
Jezik je del opolnomočenja….



Spolno vključujoč jezik

Poimenovanje žensk- Katero zvezo lahko označimo za ustrezno/ 
neustrezno/podcenjujočo+pokroviteljsko?
x izpeljava ženskih priimkov tipa Kovačeva. Je rekla…
Spoštljvi naslovi/ poklici
Doktor Kovač?
Doktorica Kovač?
Doktor Kovačeva 
Doktorica Kovačeva?
Gospa Bojana?  (svojina? )



Ženske oblike
Pek/pekovka
Pešec ?
Kupec?
Pismonoša?
Modrec ?
Mislec?
Tajnik? 
Včasih jezik ni besedotvoren 
Slovenščina je bolj ali manj simetrična: moške in ženske oblike ( v 
slovarju, ESSKJ in e-pravopis)
Logarjeva rekla. (spol izrazimo  z glagolom)
Zaleteljeva? x (svojilna tvorba iz priimek) Novinarka Zaletelj
Gospod Janez, gospa Bojana…. Neustrezna raba  neustrezna za formalno 
situacijo v formalnem govornem položaju…
Z nazivom izražamo distanco… ali toplino Polvikanje…Ste presodil/a?



Kdaj so rabe jezika vključujoče/izključujoče. Danes govorimo o več spolih
ženske slovnične oblike 
Drage poslušalke in poslušalci, prebivalke in prebivalci
Ognemo se spolno zaznamovanih oblik in besed- uporabljamo spolno nevtralne 
oblike
V neposrednem nagovoru je bolje omenjati oba spola- ne označujemo le z moškim 
spolom

Moški in ženske, ki poslušajo- poslušalstvo

Je ženska slovnična oblika lahko tudi nevtralna? Omogoča jezikovno vkljućčevanje?
Moški in ženske, ki gledajo/ poslušajo/
Moški in ženske, ki študirajo?
Vodja
Stranka
Biiti vključujš je mžno z izboro oblike



Zdrsi  v javnem nagovoru so pogosti
Jezik in politika sta neločljiva. Odločamo se 
med različni možnostmi izražanja
Jezik je odvisen od govorcev in govork
Jezik smo ljudje različnega spola in dentitetta



Predstavitev projekta

Konceptualno ozadje projekta
Evropske zgodbe prezrtih žensk
Priročnik o ženskih vprašanjih
Tečaj z muldimodalnim učenjem
Interaktiven zemljevid
Digitalne knjige



Ineenakost spolov. V izobraževanju starejših !
potrebe
interesi, 
vrednote in hotenja starejših žensk, 

Izkušnje socialno-kulturnega spola v izobraževalnem progra programu so !  
Ženskam pomagajo razumeti kdo so, kdo lahko postanejo.  

Spol, tako moški kot ženski, je družbeno konstruiran/ se konstruira vse življenje, na vseh 
področjih:

družbenem, 
ekonomskem, 
političnem življenju

konstruiranje+dekonstruiranje spola



Moški+ženske+ socializacija spolov/norme/vloge/vpliv staršev/geoigrafsko/kulturno 
okolje

socializacija spolov/strukturanje odnosov podrejenosti/dominacije/ob rojstvu itd/ 
zakaj- družbeno sprejete vloge moških, žensk

socialno kulturni spol= kultura: ženske v filmu/reklamah/čiteraturi+na TV

kultura je integrativna za vse skupine!

Vloga religije/ položaj žensk

Hierarhija v paru+druužini, družbi/ Upoštevanje razlik med spoloma



Ženske pravice: 
pravica do ekonomske neodvisnosti, 
pravica do dela, 
do enake plače, 
do  enakosti pred zakonom, 
volilna pravica  
pravica do izobraževanja, 
pravica do emancipacije, 
pravica do svojega telesa. 



Spolni stereotipi / družbena nepravičnost/

Prosite udeležence, vsakega posebej, da  razmislijo o trenutku, ko so se 
najprej ali nazadnje počutili stari. Kaj se je zgodilo?
Situacijo, naj opišejo, ko se kolo ustavi pri njihovem imenu.  

https://pickerwheel.com/

https://pickerwheel.com/


So naslednje trditve prave ali napačne? 

Spol ne govori o ženskah ali moških. Gre za  odnose med njimi in ne zgolj ženske. 
DRŽI                                            NE DRŽI      

Izobraževanje je izključno izobraževanje o tem, kaj pomeni biti moški ali ženska.
DRŽI                                            NE DRŽI               

Programi za izobraževanje starejših žensk vključujejo tudi izkušnje s socialno 
kulturnim spolom , pa tudi potrebe starejših žensk, njihova zanimanja in hotenja. 
DRŽI                                            NE DRŽI      

Preučevanje preteklosti - zgodbe prezrtih žensk          



MODUL  3


