Cieľové skupiny programu Výchova k tolerancii a ľudským právam
Primárnou cieľovou skupinou sú mladí vedúci a mládežnícki vedúci pôsobiaci napríklad
v mimoškolských záujmových kluboch, organizáciách a zariadeniach, pracovníci
a dobrovoľníci MVO.
Sekundárnou skupinou sú zamestnanci organizácií a inštitúcií intervenujúci vo výchove
a vzdelávaní, pracujúci s primárnou cieľovou skupinou.
Program je modulový a môžete sa rozhodnúť pre všetky alebo len niektorý z ponúkaných
modulov:
1.
Modul – Protipredsudková výchova a tolerancia hrou – 16 hod.
Profil absolventa:
- uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr so zreteľom na rómsku a iné kultúry, má
základné vedomosti o sociálnom a kultúrnom prostredí iných, menšinových komunít
a iných svetových kultúr, vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky,
podporuje dialóg a interkultúrne stretnutie s inými mladými ľuďmi z odlišného
prostredia a kultúry,
má zmysel pre toleranciu a porozumenie rozmanitosti,
je schopný organizovať a realizovať výchovné cvičenia v danej problematike,
má kompetencie pre prácu s mládežou vystavenou predsudkom a stereotypom,
- vie sa zorientovať v danej tematickej oblasti a pôsobiť ako peer aktivista.
2.
Modul – Vplyv globalizácie na kultúru chudoby – 22 hod.
Profil absolventa:
- uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr so zreteľom na rómsku a iné kultúry, má
základné vedomosti o sociálnom a kultúrnom prostredí iných, menšinových komunít
a iných svetových kultúr,
má vedomosti v oblasti tímovej práce, spolupráce v tíme, tímových rolí, a vedení
tímu a vie ich prakticky použiť,
je schopný vnášať do skupiny ľudského ducha, pretože dôsledky a riešenie chudoby
závisia od vyspelosti spoločnosti,
je schopný vytvárať sociálne interakcie medzi členmi skupiny,
uvedomuje si, že problematika ľudských práv sa všeobecne zaoberá širšími obzormi
a jednotlivé témy dôkladnejšie skúmajú konkrétne javy,
je schopný organizovať a realizovať kampane vedúce k zlepšeniu postavenia
mladých ľudí na trhu práce,
je schopný argumentovať, prečo je dôležité vzdelávanie a váženie si ľudskej práce,
pozná rozdiely medzi konzumným aktívnym spôsobom života,
pozná príčiny a dôsledky globalizácie, konzumu na vznik a rozvoj chudoby
3.
Modul – Komunikácia a asertívne správanie – 24 hod.
Profil absolventa:
má vedomosti v oblasti tímovej práce, spolupráce v tíme, tímových rolí, a vedení
tímu a vie ich prakticky použiť,
má prezentačné zručnosti a techniky, ktoré uplatňuje v súlade s potrebami
a schopnosťami cieľovej skupiny,

podporuje dialóg, a interkultúrne stretnutie s inými mladými ľuďmi z odlišného
prostredia a kultúry,
je schopný uplatňovať základné komunikačné a asertívne vedomosti a zručnosti,
je schopný aktívne počúvať,
má zmysel pre toleranciu a porozumenie rozmanitosti
4.
Modul – Šikanovanie a zvládanie konfliktov – 24 hod.
Profil absolventa:
- má základné vedomosti o sociálnom a kultúrnom prostredí iných, menšinových
komunít a iných svetových kultúr, vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky,
má vedomosti v oblasti tímovej práce, spolupráce v tíme, tímových rolí, a vedení
tímu a vie ich prakticky použiť,
uvedomuje si nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z celospoločenského problému –
šikanovanie,
vie sa lepšie zorientovať v danej problematike,
pozná možnosti riešenia a pomoci pri riešení šikanovania alebo konfliktov,
je schopný pôsobiť ako rovesnícky aktivista,
má zmysel pre toleranciu a porozumenie rozmanitosti

5.
Modul – Rodové stereotypy – 28 hod.
Profil absolventa:
používa rodovo citlivý jazyk,
rešpektuje rovnocenné postavenie žien a mužov,
- pozná dokumenty a organizácie intervenujúce a presadzujúce ľudské práva, sú im
známe dokumenty pojednávajúce o právach žien,
má základné informácie o rodovej problematike,
má predpoklady viesť rovesnícke skupiny,
má predpoklady pripraviť a realizovať výchovné cvičenia v danej problematike,
podporuje dialóg, a interkultúrne stretnutie s inými mladými ľuďmi z odlišného
prostredia a kultúry,
má zmysel pre toleranciu a porozumenie rozmanitosti
Cena jedného modulu 180 € platí pre skupinu
Minimálny počet účastníkov 10
Maximálny počet účastníkov v skupine 12
(Ak bude skupina zložená z 10 účastníkov, každý účastník uhradí 18 €. Ak bude skupina
zložená z 12 účastníkov, každý účastník uhradí 15 €)

