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To poročilo opisuje metodološki in evalvacijski okvir, 
uporabljen pri e-MPOWER spletnem treningu. Vsebuje 
ugotovitve in priporočila za nadaljnje evalvacije spletnih 
treningov.

Okvir je zajemal spletne anketne vprašalnike, ki so 
jih udeleženke_ci izpolnjevale_i pred in po treningu. 
Vprašalniki, ki so bili izpolnjeni pred treningom, so bili 
uporabljeni v namen določanja znanja, motivacije, potreb 
in zmožnosti sodelovanja udeleženk_cev, ti podatki pa so 
bili nato uporabljeni tudi pri oblikovanju samega treninga. 
Z vprašalniki po treningu smo poskusile_i določiti, ali so 
bili cilji treninga doseženi, ter poskusile_i oceniti kvaliteto 
vsebine in vpliv izvedenih srečanj.

V splošnem naša ocena kaže, da so bili cilji projekta 
doseženi, projekt pa uspešno implementiran.
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Odzivi na pandemijo COVID-19 po Evropi so številne 
nevladne organizacije, ki ponujajo podporo ranljivim 
skupinam, prisilile, da popolnoma prenehajo, prestavijo 
ali pa prilagodijo svoje aktivnosti. Organizacije, ki 
delajo z ranljivimi populacijami, so izkusile ekstremne 
težave in pritiske zaradi prepovedi in težav, povezanih 
z zagotavljanjem primernih sanitarnih pogojev. To je 
pripeljalo do resnih omejitev virov, namenjenih zagovarjanju 
potreb in pravic teh populacij, ter do povišanih nivojev 
izolacije, nemoči in tveganj za fizično in duševno zdravje 
članic_ov teh populacij in uporabnic_kov storitev tovrstnih 
organizacij. V teh okoliščinah je spodbujanje sposobnosti 
mladih zagovornic_kov izjemno pomembno, pri čemer 
dodatne težave predstavlja dejstvo, da morajo svoje 
aktivnosti skoraj v celoti prenesti na splet.

Projekt »e-MPOWER: partnerstvo za premagovanje 
izzivov spletnega učenja in opolnomočenje mladih na 

Povzetek Opis projekta
in ozadje
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področju promocije spolnega zdravja v času COVID-19«  
se je osredotočal na mlade zagovornice_ke, ki delajo 
oz. opravljajo prostovoljsko delo na področju spolnega 
zdravja, in je naslavljal izzive ključnih populacij (spolnih 
delavk_cev, oseb, ki živijo s HIV-om ter LGBTQI+ oseb).

Projekt se je osredotočal na prilagoditev aktivnosti 
za mlade zagovornice_ke/aktivistke_e, ki jih nudijo 
organizacije na področju spolnega zdravja (HIV in sorodne 
okužbe, spolne delavke_ci, LGBTQI+), novi virtualni 
realnosti. Pilotni spletni trening je udeleženkam_cem 
skušal ponuditi priložnost za osebno rast v povezavi z 
njihovim aktivizmom, ponuditi novo znanje o spolnem 
zdravju in pravicah ter o varnosti na spletu in digitalnih 
pravicah (varovanje podatkov, izzivi zasebnosti, cenzura), 
ki so lahko relevantne za mlade stigmatizirane ali 
kriminalizirane populacije.

Vodenje projekta: 
EATG je nevladna organizacija, ki jo vodijo pacientke_i, in 
zagovarja pravice ter interese oseb, ki živijo s HIV/AIDS-om 
in sorodnimi okužbami, na področju, ki ga pokriva Svetovna 
zdravstvena organizacija.

Partnerke_ji projekta: 
 z ESWA (predhodno ICRSE) je mreža organizacij 

spolnih delavk_cev in zaveznic_kov, ki podpira razvoj 
nacionalnih in mednarodnih zakonov, politik in praks, 
ki spoštujejo ter zagovarjajo človekove in delavske 
pravice spolnih delavk_cev v Evropi in Srednji Aziji.  

 z LEGEBITRA je lokalna slovenska nevladna organizacija, 
ki nudi svetovanje (tudi preko spleta), deluje na področju 
HIV-a in spolnega zdravja ter dela z mladimi.

Vrstniške_i trenerke_ji:
Vse_i partnerke_i projekta želimo izpostaviti delo in 
se zahvaliti naši bistri in dinamični skupini e-MPOWER 
vrstniških trenerk_jev, ki so jo sestavljale_i: Amy, Dakota, 
Miha in Oz.  



Vprašalnike pred začetkom treninga smo uporabile_i 
za zbiranje informacij o motivaciji udeleženk_cev za 
sodelovanje v treningu ter o njihovi stopnji znanja.

Vprašalnike po koncu treninga smo uporabile_i v namen 
zbiranja informacij o zadovoljstvu udeleženk_cev ter 
njihovih mnenj o tem, koliko so se naučile_i in do kakšne 
mere je trening vplival na njihovo življenje (osebno in 
profesionalno). Poleg tega smo zbirale_i tudi informacije 
oz. predloge o tem, kako izboljšati trening.

Metodološki in evalvacijski okvir je bil sestavljen iz 
sledečih vprašalnikov, ki so bili ustvarjeni preko monkey 
forms in google forms:
1. Vprašalnik pred začetkom treninga za trenerke_je
2. Vprašalnik po koncu izobraževanja za trenerke_je
3. Vprašalnik pred začetkom treninga za osebe, ki so se 

prijavile na trening
4. Štiri vprašalniki po koncu vsakega modula treninga za 

udeleženke_ce 

V vseh vprašalnikih so bile uporabljene 5-stopenjske 
odgovorne lestvice ter polja, kamor so udeleženke_ci 
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lahko vnesle_i svoje povratne informacije. Partnerke_ji 
projekta so bile_i vključene_i v vse stopnje procesa in so 
prispevale_i k zasnovi in vsebini vprašalnikov.

3.1. Vprašalnik pred treningom za vrstniške trenerke_je
Ta vprašalnik je partnerkam_jem projekta in glavni_emu 
trenerki_ju pomagal zasnovati in izvesti srečanja, 
namenjena izobraževanju vrstniških trenerk_jev. Zbrale_i 
smo informacije o pričakovanjih, sposobnostih, ozadju 
ter morebitnih potrebah in preferencah vrstniških 
trenerk_jev glede strukture in vsebine treninga. 

3.2. Vprašalnik po izobraževanju za vrstniške trenerke_je
Ta vprašalnik so vrstniške_i trenerke_ji izpolnile_i po koncu 
izobraževanja trenerk_jev. Z vprašalnikom smo želele_i 
ugotoviti, ali so bili doseženi zastavljeni cilji, ali so se med 
treningom pojavile težave ter zbrati predloge za prihodnje 
treninge. Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj o srečanju, 
ki je naslavljalo intersekcionalnost in ga je vodil_a glavna_i 
trener_ka, ter o treh srečanjih, ki so jih vodile_i gostujoče_i 
predavatelji_ce, in so naslavljala pravice transspolnih oseb, 
digitalno varnost za spolne delavke_ce in komuniciranje o 
HIV preventivi. 

Metodologija
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3.3. Vprašalnik pred treningom za prijavljene na 
projekt
V sklopu poziva za udeležbo na treningu smo zbrale_i 
informacije o znanju, interesih in motivaciji oseb, ki so se 
prijavile na trening, ter tako ocenile_i njihovo primernost 
za sodelovanje v programu. Hkrati smo s tem dobile_i 
informacijo o tem, kakšno stopnjo znanja imajo o temah, 
ki jih je pokrival trening (LGBTQI+ pravice, HIV, spolno 
delo, duševno zdravje, digitalne pravice in varnost na 
spletu, aktivizem).

3.4. Vprašalnik po modulih (moduli 1-4)
Izvedle_i smo tudi štiri ankete po koncu vsakega izmed 
modulov, ki so sestavljali trening. Z njimi smo skušale_i 
ugotoviti, ali so bili doseženi cilji treninga, ter dobiti 
povratno informacijo o kvaliteti srečanj, kar je vključevalo 
predstavitve, logistiko in komunikacijo z udeleženkami_ci 
pred srečanji.
Ključno je omeniti, da so med posameznimi moduli 
potekala srečanja vrstniških trenerk_jev in partnerk_jev 
projekta, na katerih so diskutirale_i o poteku treninga, 
izzivih in morebitnih težavah.

4.1. Vprašalnik pred treningom za vrstniške trenerke_je
Vprašalnik s 25 postavkami so izpolnile_i trije od štirih 
vrstniških trenerk_jev.
Na vprašanja o vsebini in tehnični sposobnosti izvedbe 
treninga je en_a izmed trenerk_jev odgovoril_a z oceno 
1 in 2, medtem ko so ostale_i poročale_i o zelo dobri ali 
odlični sposobnosti (4). 
Na vprašanja o tem, kako lahko jim je odprto govoriti 
o spolnosti z vrstnicami_ki, sta dve_a trenerki_ja 
odgovorili_a z oceno 5 (visoko), en_a pa z oceno 4 (dobro 
do visoko). S tem vprašanjem smo želele_i pridobiti 
subjektivno mnenje udeleženk_cev glede lastne 
pripravljenosti in možnosti odprto govoriti o temah, 
povezanih s spolnostjo, ki predstavljajo večino tem 
treninga.

Rezultati
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4.2. Vprašalnik po izobraževanju za vrstniške 
trenerke_je 
Namen vprašalnika je bil izmeriti kvaliteto izobraževanja za 
trenerke_je in sposobnost doseganja zastavljenih ciljev.
Glede na podatke je bila strokovnost glavne_ga 
trenerke_ja zelo visoka, vrstniške_i trenerke_ji pa so 
bile_i mnenja, da je bilo izobraževanje izvedeno jasno in z 
dobrim upravljanjem časa. Glede na njihove odgovore so 
trenerke_ji na gostujoče predavateljice_e gledale_i kot na 
strokovnjakinje_e, ki so svoje predstavitve izvedle_i jasno, 
s primernim ozirom na kulturno primernost in primernim 
odzivanjem na potrebe vrstniških trenerk_jev.
Trenerke_ji so bile_i mnenja, da je izobraževanje »pokrilo 
različne teme« in da je bilo »dobro obširno diskutirati o 
pričakovanjih in strukturi izobraževanja.«

4.3.  Vprašalnik pred treningom za prijavljene na 
projekt
Pred treningom smo osebe, ki so se nanj prijavile, prosile_i, 
da izpolnijo vprašalnik, s katerim smo želele_i ugotoviti, 
kaj je njihova motivacija za prijavo ter kakšno je njihovo 
obstoječe znanje in njihove veščine.
Glede na odgovore so nekateri izmed razlogov za prijavo bili:

Kot prvo, mi bo to morda omogočilo, da se 
vključim v aktivizem, povezan s temami o 
HIV-u. Kot sem že omenil_a, bi si želel_a na 
najboljši možen način pomagati drugim ljudem/
študentkam_om/najstnicam_kom, ki se s 
tem spopadajo. To bo vodilo tudi do boljšega 
razumevanja samega sebe in tega, kako se 
spopadati z boleznijo in vsemi povezanimi 
težavami (vzpostavljanje stikov z drugimi, 
duševne težave). 
- Izbran_a udeleženka_ec 

Sem študent_ka, kar mi nudi možnost, da 
na to, kar delam kot aktivist_ka, pogledam 
s teoretičnega vidika. Ta program je zelo 
intersekcionalen, kar bo izboljšalo naš 
intersekcionalni pristop k vsem vrstam 
diskriminacije, stigmatiziranja in kriminaliziranja. 
S tem načinom učenja si bom razširil_a obzorja, 
se bolje izobrazil_a in pripravil_a na aktivizem.
- Izbran_a udeleženka_ec 
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4.4 Vprašalnik po modulih (moduli 1-4)
Med 46 osebami, ki so se prijavile na trening, smo glede 
na selekcijske kriterije izbrale_i 25 oseb. Kot je razvidno 
iz spodnje tabele, je število oseb, ki so se udeležile 
posameznega srečanja, variiralo. Udeležba na srečanjih 
je bila odvisna od njihovega urnika, saj je bila večina 
udeleženk_cev študentk_ov in/ali so poleg aktivizma in 
treninga še delali. Nekatere_i udeleženke_ci so izstopile_i 
iz treninga, ker se jim je zdelo, da druge_i udeleženke_i 
zavzamejo preveč prostora; večina udeleženk_cev, ki je 
izstopila, pa razlogov za to ni navajala. 12. srečanje je 
bilo odpovedano zaradi bolezni enega izmed vrstniških 
trenerk_jev, udeleženkam_cem pa je bil namesto 
srečanja posredovan posnetek predavanja. Poleg 
tega je prišlo do poznejšega pošiljanja vprašalnikov po 
tretjem modulu, kar je lahko vplivalo na to, koliko oseb 
je izpolnilo vprašalnik.

Srečanje # 1 2 3 4

Število udeleženk_cev 23 16 21 17

Odstotek udeleženih (n=25) 92% 64% 84% 68%

UDELEŽBA NA POSAMEZNEM SREČANJU

Modul # 1 2 3 4

Število 
odgovorov

15 
(60%)

11 
(44%)

7 
(28%)

11 
(44%)

ŠTEVILO ODGOVOROV NA VPRAŠALNIKE PO 
POSAMEZNIH MODULIH GLEDE NA CELOTNO 
ŠTEVILO UDELEŽENK_CEV (N=25)

Srečanje # 5 6 7 8

Število udeleženk_cev 19 14 18 12

Odstotek udeleženih (n=25) 76% 56% 72% 48

Srečanje # 9 10 11 12

Število udeleženk_cev 11 13 17 N/A

Odstotek udeleženih (n=25) 44% 52% 68% N/A

Srečanje # 13 14 15 16

Število udeleženk_cev 16 9 11 12

Odstotek udeleženih (n=25) 64% 36% 44% 48%
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Modul 1
Odgovori na vprašanja o Modulu 1: zgodovina in 
terminologija kažejo, da je večina udeleženk_cev pridobila 
novo znanje in izboljšala svojo sposobnost izvedbe 
prihodnjih treningov o povezanih temah (glejte graf 1.1 in 
1.2 spodaj).

GRAF 1.1: Moje znanje se je po udeležbi na sledečih 
srečanjih modula 1 izboljšalo 
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LGBTQI+ osnove z Miho 3 5 1 3 0 4

HIV zgodovina in znanost 
z Ozom 6 5 3 1 0 0

Osnove spolnega dela z 
Amy 4 4 5 0 0 2

Gostujoča_i predavatelj_
ica o osnovah spolnega 
dela: Sabrina Sanchez

4 5 2 1 1 2

Intersekcije: HIV, LGBTQI+ 
in spolno delo z Jules in 
Ozom

6 5 3 1 0 0

Gostujoča_i predavatelj_
ica o intersekcionalnosti: 
Amanita Calderon-
Cifuentes

9 5 0 0 0 1

Povsem se strinjam Strinjam se Niti se ne strinjam, 
niti se strinjam

Ne strinjam se Sploh se ne 
strinjam

Bil_a sem odsotna_
en na tem srečanju
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GRAF 1.2: Zaradi modula se počutim bolj sposobno_ega
oblikovati in izvesti bolj intersekcionalne spletne 
treninge o spolnem zdravju za svoje vrstnice_ke
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Gostujoča_i predavatelj_ica o 
osnovah spolnega dela: Sabrina 
Sanchez

5 7 3 0 1

Intersekcije: HIV, LGBTQI+ in 
spolno delo z Jules in Ozom 5 9 1 0 0

Gostujoča_i predavatelj_ica o 
intersekcionalnosti: Amanita 
Calderon-Cifuentes

8 5 2 0 0

Povsem se strinjam Strinjam se Niti se ne strinjam, 
niti se strinjam

Ne strinjam se Sploh se ne 
strinjam

Bil_a sem odsotna_
en na tem srečanju
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Modul 2
Podobno kot pri modulu 1, so udeleženke_ci pridobile novo 
znanje o temah, ki so bile predstavljene znotraj Modula 2: 
duševno zdravje in intersekcije s HIV-om, LGBTI in spolnim 
delom, ter so se po modulu počutile_i bolj samozavestno 
glede morebitne izvedbe treningov o povezanih temah. 
Pomembno je izpostaviti, da je srečanje, ki je naslavljalo 
duševno zdravje in LGBTI osebe, doseglo najvišjo oceno 
v drugem modulu.
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Duševno zdravje in HIV z 
Ozom 3 6 1 0 0 1

LGBTI duševno zdravje z 
Miho 2 7 1 1 0 1

Gostujoča_i predavatelj_ica 
o LGBTI duševnem zdravju: 
Blažka Plahutnik Baloh

4 3 2 1 0 1

Duševno zdravje in spolno 
delo z Amy 1 5 2 0 0 3

Gostujoča_i predavatelj_ica 
o duševnem zdravju spolnih 
delavk_cev: Jules James

1 5 2 0 0 3

GRAF 2.1: Moje znanje se je po udeležbi na sledečih 
srečanjih modula 2 izboljšalo 

Povsem se strinjam Strinjam se Niti se ne strinjam, 
niti se strinjam

Ne strinjam se Sploh se ne 
strinjam

Bil_a sem odsotna_
en na tem srečanju
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GRAF 2.2: Zaradi modula se počutim bolj sposobno_ega
oblikovati in izvesti bolj intersekcionalne spletne 
treninge o spolnem zdravju za svoje vrstnice_ke
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Duševno zdravje in HIV z 
Ozom 7 3 0 0 0 1

LGBTI duševno zdravje z 
Miho 8 2 0 0 0 1

Gostujoča_i predavatelj_
ica o LGBTI duševnem 
zdravju: Blažka Plahutnik 
Baloh

5 4 1 0 0 1

Duševno zdravje in spolno 
delo z Amy 5 3 0 0 0 3

Gostujoča_i predavatelj_
ica o duševnem zdravju 
spolnih delavk_cev: Jules 
James

5 4 0 0 0 3

Povsem se strinjam Strinjam se Niti se ne strinjam, 
niti se strinjam

Ne strinjam se Sploh se ne 
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Bil_a sem odsotna_
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Modul 3
Podobno kot pri prejšnjih modulih se je znanje udeleženk_cev 
o digitalnih pravicah in varnosti na spletu po udeležbi 
na tretjem modulu izboljšalo. Izboljšala se je tudi njihova 
sposobnost izvedbe treninga o povezanih temah.
Tretje in zadnje srečanje znotraj modula 3 je bilo odpovedano 
zaradi odsotnosti ene_ga izmed vrstniških trenerk_jev, zato 
je bil prihodnji teden udeleženkam_cem poslan posnetek 
predavanja. To je vodilo do zamude pri ocenjevanju modula 
3, ki se je nato izvedlo hkrati z ocenjevanjem modula 4 na 
koncu treninga. Vprašalnik o tretjem modulu je izpolnilo le 
7 od skupno 23 udeleženk_cev treninga. Kljub temu se zdi, 
da je bila kvaliteta srečanj in celotnega modula primerna, 
udeleženke_ci pa so bile_i zadovoljne_i z vsebino.
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Gostujoča_i predavatelj_
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3 2 1 0 0 1

Holistična digitalna varnost 
z Dakoto 2 3 1 0 0 1

GRAF 3.1: Bi lahko rekli, da se je vaše znanje o 
obravnavanih temah po udeležbi na modulu 3 izboljšalo? 
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GRAF 3.2: Zaradi modula se počutim bolj sposobno_ega 
oblikovati in izvesti bolj intersekcionalne spletne 
treninge o spolnem zdravju za svoje vrstnice_ke
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Modul 4
Udeleženke_ci so po modulu 4 poročale_i o izboljšanju 
znanja o aktivizmu in zagovorništvu. Pomembno je 
izpostaviti, da je bil to zadnji modul, pri čemer se zdi, da 
se udeleženke_ci niso mogle_i udeležiti vseh srečanj ali pa 
so za to izgubile_i motivacijo.
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Aktivizem in zagovorništvo na 
področju spolnega dela z  Amy 3 3 1 0 0 4

Gostujoča_i predavatelj_ica o 
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področju HIV-a: Marc Thompson
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Zaključno srečanje treninga 4 2 3 0 0 2

GRAF 4.1: Bi lahko rekli, da se je vaše znanje o 
obravnavanih temah po udeležbi na modulu 3 izboljšalo?
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Graf 4.2: Zaradi modula se počutim bolj sposobno_ega 
oblikovati in izvesti bolj intersekcionalne spletne 
treninge o spolnem zdravju za svoje vrstnice_ke
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Zadovoljstvo udeleženk_cev
Vprašanje, ki je naslavljalo to, ali so bila pričakovanja 
udeleženk_cev izpolnjena, se je glasilo: “Ali je v splošnem 
vsebina modula X izpolnila vaša pričakovanja? Prosimo, 
razložite.” 
Udeleženke_ci so poročale_i o visokem zadovoljstvu in 
izboljšanem znanju o različnih temah. 

Prav gotovo je preseglo moja pričakovanja. Zelo je 
zanimivo in hvaležna_en sem, da sem lahko del tega.”  
- Udeleženka_ec treninga (modul 1)

Da, zares je razširilo moje znanje o vseh 
obravnavanih temah, poleg tega se mi je zdelo 
sodelovanje ostalih udeleženk_cev neprecenljivo.
- Udeleženka_ec treninga (modul 1)

Iskreno, moram reči, da sem izredno navdušen_a 
nad načinom vodenja tega treninga, zdi se mi 
zelo vključujoče in zelo interaktivno. Všeč so mi 
različni načini podpore in načini, ki ste jih našle_i, 
da nas pripravite k sodelovanju, ter kako ste ta 
spletni trening naredile_i živ! Iskrena hvala!
- Udeleženka_ec treninga (modul 1)

Pomembno je izpostaviti, da so se udeleženke_ci 
počutile_i osebno povezane_i s temami, ki so bile 
obravnavane med treningom.

Terapevtsko.
- Udeleženka_ec treninga (modul 2)

“Je, kar dosti sem se naučil_a o temah, ki so zelo 
pomembne za moje delo. Pri številnih interakcijah 
se mi postavljajo vprašanja o tem, kako odreagirati 
oz. kako se vesti, ta modul pa je odgovoril na 
številna izmed teh vprašanj.
- Udeleženka_ec treninga (modul 3)

Modul je izpolnil moja pričakovanja. Naučil_a sem 
se veliko novega, kar mi bo pomagalo razumeti 
in delati z ljudmi iz tovrstnih skupin ter drugim 
predstaviti te skupine.
- Udeleženka_ec treninga (modul 4)



16

Udeleženkam_cem so bile v splošnem všeč bolj 
neformalne diskusije, še posebej diskusije v manjših 
skupinah, saj jim je to omogočilo, da drug_a z drugo_im 
delijo svoje izkušnje in se pogovorijo o bolj specifičnih 
vidikih obravnavanih tem.

Ja, čeprav so bile obravnavane teme predstavljene 
zelo na široko, da so jih lahko razumele_i vse_i, 
menim, da so diskusije med posameznimi 
predstavitvami omogočile, da teme spoznamo 
bolj podrobno in v kontekstu.
- Udeleženka_ec treninga (modul 1)

Izpolnilo je moja pričakovanja. Zelo mi je bilo všeč 
delo v manjših skupinah, v katerih smo imele_i 
priložnost, da z drugimi delimo svoje poglede.
- Udeleženka_ec treninga (modul 2)

Z logističnega vidika (4. vprašanje) so bile_i udeleženke_ci
zadovoljne_i z “elektronsko komunikacijo med 
organizatorkami_ji in udeleženkami_ci (npr. odgovarjanje 
na vprašanja, pošiljanje e-mail sporočil z opominom o 
prihodnjih srečanjih ipd.)”. Prav tako so bile_i zadovoljne_i 
s tem, da so med srečanji bile_i trenerke_ji in gostujoče_i 
govorke_ci sposobne_i odgovoriti na njihova vprašanja. 

Predlogi za izboljšave
1. Udeleženke_ci so med predlogi za izboljšave 

omenile_i tehnični vidik treninga: “izboljšati zvočno 
opremo gostujočih govork_cev (slušalke/boljši 
mikrofon)” - Udeleženka_ec treninga  (modul 3).

2. Udeleženke_ci so bile deljenih mnenj glede stopnje 
interakcije v skupini. Medtem ko je bilo nekaterim 
zanimivo slišati živete izkušnje drugih oseb, so 
druge_i izpostavile_i, da se jim je bilo težko vključiti v 
pogovor, ker so nekatere_i udeleženke_ci zelo veliko 
sodelovale_i. 

3. Udeleženke_ci so izpostavile_i, da si želijo več časa 
za neformalno diskusijo o obravnavanih temah:

Morda bi si želel_a več časa za skupinski pogovor 
o tem, kar so razlagale_i gostujoče_i govorke_ci. 
Sicer pa sem imel_a občutek, da sem del varnega 
prostora, kar je bilo zares lepo.
- Udeleženka_ec treninga (modul 1)

4. V več komentarjih je bila izpostavljena tudi želja po 
več priložnostih za diskusije v manjših skupinah:
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Težko je reči, vse informacije so zelo uporabne, 
vendar sklepam, da imajo udeleženke_ci različno 
predznanje. In če srečanje predstavlja uro in pol 
dolgo predavanje z že znanimi informacijami, to ni 
najbolj zanimivo. Meni se zdi zelo smiselno delo 
v manjših skupinah, manjše naloge, interaktivno 
učenje in povezovanje z drugimi. 
- Udeleženka_ec treninga (modul 1)

Več časa za delo v skupinah/manj vprašanj za 
diskusijo :) Manjše skupine predstavljajo prostor, v 
katerem se lahko med seboj spoznamo, zato bi bilo 
dobro imeti na voljo več časa, da lahko pogovor 
zanese tudi k drugim temam.
- Udeleženka_ec treninga (modul 2)

Morda več aktivnosti, kot so diskusije v manjših 
skupinah. Igre vlog, team building… 
- Udeleženka_ec treninga (modul 3)

5. V enem izmed komentarjev je bila izpostavljena tudi 
želja po razširitvi diskusije in dodatnih gradivih izven 
treninga:

Želel_a bi si več gradiva za študij – raziskave, 
spletne strani organizacij.
- Udeleženka_ec treninga (modul 1)

Več usmeritev za nadaljnje raziskovanje. Morda 
dodatna srečanja v obliki seminarjev? Kjer bi se 
lahko pogovorile_i o tem, kar smo se naučile_i 
od gostujočih govork_cev, o obravnavani temi in 
nadaljnjem raziskovanju.
- Udeleženka_ec treninga (modul 4)

Kot sem že rekla_el pri ostalih modulih, bi 
predlagal_a izboljšanje aktivnosti v manjših 
skupinah. Kot introvertirani osebi se mi je bilo včasih 
težko vključiti v pogovor, morda bi pri tem pomagalo, 
če bi imele_i bolj strukturirane aktivnosti.
- Udeleženka_ec treninga (modul 4)



Skozi evalvacijo e-MPOWER treninga smo ugotovile_i, 
da je bil trening zanimiv, da so udeleženke_ci usvojile_i novo 
znanje, izboljšale_i sposobnost izvajanja podobnih treningov 
v prihodnosti ter da je trening imel pozitiven učinek na 
aktivizem in profesionalno življenje udeleženk_cev. To kaže 
na to, da so bili cilji projekta doseženi, projekt pa uspešno 
implementiran.

Uporaba vprašalnikov pred in po e-MPOWER treningu 
je omogočila, da smo zbrale_i pričakovanja udeleženk_cev, 
razumele_i sposobnosti in ozadja udeleženk_cev ter s temi 
informacijami v mislih zasnovale_i in izvedle_i trening. 
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Kljub temu pa smo prepoznale_i nekaj izzivov. Po 
mnenju udeleženk_cev so bile največje težave spletnega 
izobraževanje sledeče: tehnične težave (internetna 
povezava, težave z ozvočenjem in mikrofonom), premalo 
neformalne interakcije, premalo dela v manjših skupinah, 
upad sposobnosti/motivacije za dokončanje treninga ter 
pomanjkanje motivacije za izpolnjevanje vprašalnikov po 
vsakem izmed modulov.

Naše ključne ugotovitve, vključno s potrebnimi 
izboljšavami, so vključene v spodnjih priporočilih za 
izvedbo spletnih vrstniških treningov v prihodnosti. 
Oblikovale_i smo specifična priporočila za zbiranje mnenj 
vrstniških trenerk_jev, oblikovanje programa treninga in 
logistike ter oblikovanje in implementacije metodološkega 
in evalvacijskega okvira.

Zaključek



Zbiranje mnenj vrstniških trenerk_jev:
1. Po zaključenem izobraževanju trenerk_jev jih prosite, 

da izpolnijo kratek vprašalnik, s katerim izmerite 
pripravljenost za izvedbo pilotnega programa in jim 
v nadaljevanju nudite podporo in potrebne dodatne 
informacije. 

2. Pred in po vsakem srečanju namenite nekaj časa 
pogovoru s trenerkami_ji, v kolikor bi se te_i želele_i 
pogovoriti o morebitnih skrbeh ali dosežkih. 

3. V naprej načrtujte daljše sestanke (debriefing) s 
trenerkami_ji po vsakem modulu in sproti prilagajajte 
program treninga. 

Oblikovanje programa treninga in logistika:
1. Dan pred srečanjem udeleženkam_cem pošljite 

elektronsko sporočilo s povezavo in geslom za 
dostop do srečanja.

2. Za vzdrževanje aktivnega sodelovanja uporabljajte 
različne vrste aktivnosti (kot so vaje v manjših 
skupinah, ki spodbujajo medsebojno povezovanje; 
aktivnosti naj bodo strukturirane in nestrukturirane, da 
bodo odgovarjale potrebam različnih udeleženk_cev).  
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3. V trening vključujte vrstniške trenerke_je in 
gostujoče govorke_ce, ki izhajajo iz raznolikih in 
intersekcionalnih skupin, da obravnavano tematiko 
predstavijo iz svoje perspektive in iz lastnih izkušenj. 
To vodi do bolj raznolikega in učinkovitega treninga.

4. Po koncu predstavitve gostujoče_ga govorke_ca si 
vzemite čas za skupinsko diskusijo. Nam je pogosto 
zmanjkalo časa, zato si zapomnite, da vsaka minuta 
šteje!

5. Bodite prilagodljivi in udeleženke_ce prosite, naj 
vas v naprej obvestijo o morebitni odsotnosti, da 
boste lahko temu prilagodili načrt srečanj. Razmislite 
o prisotnosti, potrebni za prejem certifikata 
o opravljenem treningu. Imejte v mislih, da so 
udeleženke_ci pogosto zaposlene_i z delom, šolo 
in osebnimi zadevami, kar vse vpliva na njihovo 
zmožnost udeležbe na spletnih srečanjih.

6. Po vsakem modulu udeleženkam_cem prek 
elektronskega sporočila pošljite vprašalnik in k 
sporočilu priložite drsnice vseh predstavitev tega 
modula. Razmislite tudi o vključitvi povezav do 
pomembnih spletnih virov za nadaljnje branje. 

Priporočila



7. Razmislite o uporabi spletne platforme, preko 
katere lahko potekajo diskusije in povezovanje 
udeleženk_cev in trenerk_jev izven treninga. V kolikor 
je smiselno, poskrbite za moderiranje platforme in 
vključevanje udeleženk_cev. Poskrbite tudi, da se 
bodo udeleženke_ci počutile_i varno pri uporabi 
izbrane platforme, saj lahko obstajajo pomisleki 
glede digitalne varnosti. Pri projektu e-MPOWER smo 
vzpostavile_i Discord server, vendar se nismo aktivno 
vključevale_i v pogovore med člani_cami.

Oblikovanje vprašalnikov znotraj metodološkega in 
evalvacijskega okvirja:  
1. Poskrbite, da bodo vprašanja:

 z kratka
 z jasno zapisana
 z povezana s cilji projekta ali pričakovanji 

udeleženk_cev
 z da bo vprašanj dovolj za pridobitev kvalitetnih 

informacij, a ne toliko, da bi udeleženke_ce 
odvrnila od odgovarjanja

 z preprosta za odgovorjanje (npr. uporabite 
Likertove lestvice)

 z vključite odprto vprašanje, ki bo udeleženkam_cem 
omogočilo, da podajo povratno informacijo)
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2. Da bi izboljšali odzivnost udeleženk_cev, vprašalnike 
pošljite kmalu po zaključku posameznega modula. 

3. Spremljajte odgovore udeleženk_cev in v skladu z 
njimi razmislite o morebitni prilagoditvi vsebine ali 
strukture srečanj. Med izvedbo pilotnega treninga 
smo na primer dobile_i povratno informacijo s 
strani udeleženk_cev, da si želijo več dela v manjših 
skupinah, zato smo poskrbele_i, da smo vključile_i 
tovrstne aktivnosti, kadarkoli je bilo to možno.   

4. Čeprav tega v našem projektu nismo storile_i, 
predlagamo, da ob koncu zadnjega srečanja v 
posameznem modulu nekaj časa namenite za 
izpolnjevanje vprašalnikov. To bi lahko izboljšalo 
število in kvaliteto odzivov. 
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https://www.endvawnow.org/en/articles/1310-practical-tips-for-developing-the-me-%20%20framework.html


8.1. Vprašanja iz vprašalnika pred treningom za 
e-MPOWER vrstniške trenerke_je
1. Kaj vas je motiviralo k prijavi na trening?
2. O katerih temah bi želeli izvedeti več tekom treninga?
3. Katere veščine želite izboljšati tekom treninga?
4. Kje imate primanjkljaj znanja kar se tiče tem, 

obravnavanih na tem treningu?
5. Kaj sta dve največji pričakovanji, ki jih imate od 

treninga?
6. Katera dva cilja si želite doseči s sodelovanjem na tem 

treningu?
7. Kaj lahko naredimo, da vam bo spletni trening 

bolj dostopen (npr. za lažje razumevanje potreb, 
razumevanje trenerk_jev, razumevanje predstavitev 
in razvitih orodij)? Imate kakšne potrebe, o katerih bi 
morali vedeti?

8. SAMOOCENA ZNANJA IN VEŠČIN, POVEZANIH Z: 
Prosimo, preberite sledeči seznam za oceno znanja 
in veščin. Razmislite o tem, kaj ste že vedeli pred 
e-MPOWER treningom. (ocenjevalna lestvica: 1- nizko, 
3- srednje, 5- visoko)
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 z Sposobnost treniranja in mentoriranja mladih 
vrstnic_kov

 z Sposobnost motiviranja mladih vrstnic_kov k 
aktivnemu sodelovanju na treningu 

 z Oblikovanje načrta za program treninga
 z Implementiranje (izvedba) programa treninga
 z Evalviranje treninga z uporabo formativnih metod 

ocenjevanja (npr. vprašalnikov)
 z Evalviranje treninga z uporabo drugih metod 

ocenjevanja za evalviranje končnih izidov 
programa (npr. fokusne skupine)

 z Ni neprijetno odprto govoriti o spolnosti z 
vrstnicami_ki 

 z Znanje o spolnem zdravju in preventivnih metod 
za preprečevanje spolno prenosljivih bolezni 

 z Znanje o spolnem zdravju oseb, ki živijo s HIV-om
 z Znanje o spolnem zdravju LGBTQI+ oseb 
 z Znanje o spolnem zdravju spolnih delavk_cev

9. Imate kakršenkoli komentar o samoocenjevalnih 
vprašanjih pri postavki #8?

Priloga – vprašalniki



8.2. Vprašanja iz vprašalnika po koncu izobraževanja 
za trenerke_je 
1. Kako bi ocenili strokovnost glavne_ga trenerke_ja?
2. Kako bi ocenili jasnost glavne_ga trenerke_ja?
3. Kako bi ocenili kulturno primernost glavne_ga 

trenerke_ja?
4. Kako bi ocenili upravljanje s časom glavne_ga 

trenerke_ja?
5. Kako bi ocenili odzivnost glavne_ga trenerke_ja?
6-8.  Kako bi ocenili strokovnost, jasnost, kulturno

primernost, upravljanje s časom in odzivnost (ime 
gostujoče_ga govorke_ca)?

9. Pred začetkom treninga ste navedli nekaj ciljev, ki ste 
jih želeli doseči. Prosimo, ocenite ta trening v smislu 
doseganja teh ciljev.

10. Prosimo, ocenite kvaliteto predstavitev.
11. Prosimo, ocenite kvaliteto facilitacije.
12. Prosimo, ocenite logistiko (pošiljanje materiala, 

časovno primerno kontaktiranje udeleženk_cev, 
odzivanje na vprašanja udeleženk_cev).

13. Prosimo, na splošno ocenite trening.
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14. Prosimo, ocenite znanje/ozaveščenost o 
obravnavanih temah.

15. Prosimo, ocenite relevantnost/uporabnost vsebine.
16. Zapišite dve stvari, ki bi jih zaradi tega treninga pri 

načrtovanju svojega modula storili drugače.
17. Kaj so po vašem mnenju močne točke tega treninga?
18. Kaj so po vašem mnenju šibke točke tega treninga?
19. Kako lahko izboljšamo ta trening?
20. Kakšno dodatno izobraževanje o načrtovanju 

treningov bi še rabili?
21. Zahtevnost treninga je bila primerna
22. Informacije, ki sem jih izvedel_a, lahko uporabim v 

svojem akademskem/profesionalnem/zasebnem 
življenju

23. Predstavitve so izpolnile moja pričakovanja
24. Glavna_i trener_ka me je aktivno vključeval_a v učni 

proces
25. Zaradi tega treninga se počutim bolj samozavestno 

pri oblikovanju in izvedbi bolj intersekcionalnih 
spletnih treningov o spolnem zdravju za moje 
vrstnice_ke.



8.3. Vprašanja iz vprašalnikov po koncu vsakega 
modula (modul 1–4)  
1. Kako bi ocenili kvaliteto predstavljenih vsebin (na 

vsakem srečanju)? (Navedena so bila vsa srečanja v 
posameznem modulu z naslednjimi možnimi odgovori: 
odlično, zelo dobro, dobro, slabo, zelo slabo, na tem 
srečanju sem bil_a odsotna_en)  

2. Bi rekli, da se je vaše znanje o obravnavanih temah 
po udeležbi na srečanjih v modulu X izboljšalo? 
(Navedena so bila vsa srečanja v posameznem 
modulu z naslednjimi možnimi odgovori: povsem 
se strinjam, strinjam se, niti se ne strinjam, niti se 
strinjam, ne strinjam se, sploh se ne strinjam, na tem 
srečanju sem bil_a odsotna_en)  

3. Kako uporabne so bile vsebine tega modula za vaš 
aktivizem/profesionalno življenje? (Navedena so bila 
vsa srečanja v posameznem modulu z naslednjimi 
možnimi odgovori: zelo uporabne, precej uporabne, 
niso uporabne, sploh niso uporabne, na tem srečanju 
sem bil_a odsotna_en) 
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4. Prosimo, ocenite logistični vidik modula X (na voljo so 
bili naslednji odgovori: odlično, zelo dobro, dobro, slabo, 
zelo slabo, na tem srečanju sem bil_a odsotna_en):

 z Pravočasna elektronska komunikacija
 z Odzivanje trenerk_jev/gostujočih govork_cev na 

vprašanja udeleženk_cev med srečanji 
 z Stopnja interakcije med srečanji (npr. gostujoče_i 

govorke_ci, delo v manjših skupinah ipd.)
 z Discord server

5. Zaradi tega modula se počutim bolj samozavestno pri 
oblikovanju in izvedbi bolj intersekcionalnih spletnih 
treningov o spolnem zdravju za moje vrstnice_ke 
(navedena so bila vsa srečanja v posameznem 
modulu z naslednjimi možnimi odgovori: povsem 
se strinjam, strinjam se, niti se ne strinjam, niti se 
strinjam, ne strinjam se, sploh se ne strinjam, na tem 
srečanju sem bil_a odsotna_en) 

6. Je v splošnem vsebina modula X izpolnila vaša 
pričakovanja? Prosimo, razložite.

7. Imate kakršnekoli predloge o tem, kako bi lahko 
izboljšali ta spletni trening?


