SEMINÁRE A WORKSHOPY

( cena workshopu 100 €)

Domáce násilie ako výstup rodovej nerovnosti žien v spoločnosti
Cieľ: Poskytnúť základné poznatky v oblasti domáceho násilia alebo násilia v rodine, ktoré
obsahuje všetky prejavy fyzického, psychického, sociálneho sexualizovaného násilia (slovné
urážky, ponižovanie, ublíženie na zdraví, znásilnenie, zneužívanie, vyhrážanie, ekonomické
vydieranie) a vyskytuje sa v domácnosti, resp. v rodine. Domáce násilie je rodovo podmienený
mocenský akt páchaný mužmi na ženách. Účastníci a účastníčky sa dozvedia viac o
štruktúrnych aspektoch násilia páchaného na ženách, cykle násilia i právnych aspektoch rodovo
podmieneného násilia v párových vzťahoch. Ťažiskom prednášok bude inštitucionalizované
násilie: najmä rodové stereotypy v konaní a rozhodovaní verejných inštitúcií. Dôraz bude
kladený na možnosti pedagogičiek a pedagógov pri posilňovaní sebavedomia dievčat a na
vytváraní prostredia neakceptujúceho akékoľvek násilie, ktorého obeťami sa potom stávajú
najčastejšie ženy a deti, býva však namierené aj proti starším členom rodiny.
Špecifiká edukácie rómskych žiakov vo vzdelávacom procese
Cieľ: Poskytnúť učiteľom a učiteľkám pohľad na výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov
z marginalizovaného prostredia z pohľadu ich kognitívnych, emocionálnych a konitívnych
schopností, prostredia v ktorom sa vyvíjajú a ktoré má za následok sociálny handicap. Súčasťou
sú námety a ponuka metodík pre uľahčenie práce so žiakom z marginalizovaného prostredia.
Rodové stereotypy v spoločnosti
Cieľ: Poskytnúť základné informácie o rodových stereotypoch a ich dôsledkov v spoločnosti,
dopad na postavenie žien a mužov v dôsledku rodových stereotypov. Ide o prvé zoznámenie
sa s témou. Možnosť následného prehlbovania znalostí problematiky v ostatných moduloch.
Rodovo citlivá výchova na školách
Cieľ: Poskytnúť učiteľom a učiteľkám rodový pohľad na školstvo z pohľadu rodových
stereotypov spoločnosti.
Komunikačné zručnosti pre mládež a dospelých
Cieľ: Poskytnúť žiakom a žiačkam a učiteľom a učiteľkám prehľad a základy komunikácie aj
prostredníctvom praktických cvičení. Rozvíjať schopnosti zlepšujúce komunikáciu medzi
etnickými skupinami (schopnosť počúvať, vyhýbať sa „značkovaniu“ druhých, porozumenie
pre neverbálne správanie a pod.).

