PREVENTÍVNE PROGRAMY

( cena programu 80€ )

·

Výchova k ľudským právam pre mladšie deti

·

Výchova k tolerancii hrou

·

Výchova k ľudským právam pre staršie deti

·

Predsudky v našom živote

·

Aké je to byť zdravotne postihnutým?

·

Ako na nás vplýva globalizácia?

·

Demokracia

·

Rodové stereotypy a dospievanie

·

Šikanovanie, kriminalita detí a mládeže

·

Základy komunikácie a asertívneho správania

·

Mýtus krásy a jeho dôsledky

·

Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo

Výchova k ľudským právam
Cieľ: Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách ( a nielen v nich) je osvojiť
si vedomosti a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej
dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v
súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.
Výchova k tolerancii hrou
Cieľ: Poznávať ostatné kultúrne a etnické skupiny. Poskytnúť konkrétne príklady podobností
medzi ľuďmi. Podnecovať porozumenie k odlišnostiam (rasovým, kultúrnym, etnickým,
náboženským), schopnosť učiť sa z nich, nie ich iba tolerovať. Pochopiť, že ak je niekto iný
než my, neznamená to, že je lepší alebo horší - je iba iný.
Výchova k ľudským právam pre staršie deti
Cieľ: Pochopiť a analyzovať príčiny a dôsledky porušovania detských práv, identifikovať
problémy detí žijúcich na ulici, hľadať riešenia smerujúce k ochrane ľudských práv, analyzovať
konkrétne príbehy detí z ulice, pochopiť ich pocity, potreby.
Predsudky v našom živote
Cieľ: vedieť definovať predsudky, vedieť ich pomenovať a rozlišovať (pozitívne, negatívne),
uvedomiť si hlavné riziká prenosu vírusu HIV a iných, život ohrozujúcich chorôb, získať nové
informácie o HIV/AIDS, odbúrať zaužívané stereotypy a mýty o HIV a AIDS.

Aké je to byť zdravotne postihnutým?
Cieľ: vcítiť sa do kože zdravotne postihnutého človeka – rozvoj empatie a altruizmu (čo tieto
pojmy znamenajú), uvedomiť si dôležitosť pomoci druhým, uvedomiť si závažnosť problému
vojen a ich následkov, ktoré prinášajú rôzne druhy nie len zdravotného postihnutia.
Ako na nás vplýva globalizácia?
Cieľ: uvedomiť si prepojenia a väzby medzi rozvojovými krajinami a Slovenskom, zistiť ako
funguje medzinárodný obchod a ako sa výsledný produkt dostane až k nám, zoznámiť sa
s pojmami „globalizácia“, „globálna dedina“, medzinárodný obchod, pochopiť ich význam
a vplyv na životy ľudí na celom svete.
Demokracia
Cieľ: uvedomiť si základné princípy demokracie, porušovanie základných ľudských práv
a slobôd v diktatúrach, diskutovať o základných ľudských hodnotách a analyzovať vlastnú
hodnotovú hierarchiu, uvažovať nad osobnými prioritami do budúcnosti a zdôvodniť vlastnú
voľbu.
Rodové stereotypy a dospievanie
Cieľ: Definovať pojmy (pohlavie, rod, rodový stereotyp, rodová rola), spoznanie štruktúry
rodových stereotypov, dôvodov a mechanizmov prijímania ako aj spôsobov udržiavania
stereotypov a ich dôsledkov pre ženy a mužov na rôznych úrovniach spoločenského života.
Účastníci/čky tréningu sa oboznámia s dopadmi rodových stereotypov na prerozdelenie moci
žien a mužov a ich angažovanie sa vo verejnej a súkromnej sfére. Osvoja si právny rámec v
oblasti diskriminácie na základe rodu. Prostredníctvom pripravených interaktívnych metodík
sa účastníci a účastníčky naučia identifikovať rodové stereotypy v masmédiách (noviny,
časopisy) a v reklame, oboznámia sa o atribútoch zdravého partnerského života
prostredníctvom zábavných metód z oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.
Mýtus krásy a jeho dôsledky
Cieľ: Identifikovať formy, v akých mýtus krásy pôsobí na ženy a dievčatá a naučiť sa
rozpoznávať, ako sa dievčatá a ženy sami zúčastňujú na jeho pretrvávaní. Účastníci a účastníčky
budú mať tiež možnosť pozorovať dôsledky mýtu krásy v rôznych oblastiach života žien (práca,
sebahodnota, vzťah k telu, finančná závislosť, vynakladaná energia, vzájomné vzťahy žien..).
Tréning poskytne potrebnú bázu informácií (aj z oblasti práva) a zručností, ktorá umožní
účastníkom a účastníčkam tréningu nepodporovať posolstvá a dôsledky mýtu krásy akými sú
napríklad komodifikácia žien, sexizmus v reklame sexuálne obťažovanie a sexualizované
násilie.

Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo
Cieľ: Pochopiť súvislosti medzi rodovými stereotypmi a modelmi rodičovstva – materstva a
otcovstva. Jeho dôležitou súčasťou je oblasť stereotypného vnímania mužskosti, ktoré vytvára
silné bariéry pri rozvíjaní plnohodnotných citových vzťahov otcov k deťom. Tréning sa bude
rovnako venovať aj modelom materstva a ich dôsledkom pre ženy i mužov, ale tiež presahu
rodových stereotypov do predstáv o rodičovstve a rolách žien a mužov ako matiek a otcov ako
aj ich dopadom na životné cykly žien a mužov. Zvlášť sa zameria na aktívne otcovstvo ako
jeden z nevyhnutných predpokladov pre dosiahnutie rodovej rovnosti. Predstavíme aj súvislosti
zdravého partnerského života v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.
Program je celodenný (vyučovací deň), flexibilné bloky (nie podľa zvonenia) a zahŕňa metódu
Brainstorming, zážitkové hry, premietanie filmu, diskusia.
Maximálny počet v skupine je 20
Cieľová skupina – žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci SŠ

