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Dvoudenní metodický kurz výchovy k nenásilí pro učitele,
vychovatele, pedagogické pracovníky a studenty pedagogiky má
za cíl připravit lektory na výuku nenásilí, vybavit je podrobnou
metodikou a manuálem snadno a přehledně využitelným při
aktivitách a činnostech souvisejících s lidskými právy a nenásilím.
• Jedná se o seminář výchovy k nenásilí pro žáky základních škol
(5.-7. třída), který je inspirován obdobnými kurzy v zahraničí,
naší vlastní humanistickou činností a aktivitami těch, kteří se na
přípravě semináře podílí.
• Forma využívá moderních výukových metod a partnerského
přístupu lektora k žákům s jejich co možná nejaktivnějším
zapojením.
• Seminář je rozdělen do osmi tématických okruhů, jejichž obsahem
je porušování lidských práv s důrazem na nenásilné způsoby
řešení. Každý okruh, neboli blok je propojen s tím následujícím
samostatným „domácím úkolem“ ve formě zpravidla skupinového
projektu, který umožní žákům prakticky využít a osvojit si to, s
čím se teoreticky seznámili. Zároveň budou tyto projekty určitými
spojovacími články mezi jednotlivými tématy.
• Celý seminář je ukončen presentačním „symposiem“ pro rodiče,
učitele a spolužáky, kde děti zábavnou a kreativní formou
představí svou celoroční činnost.
• Pro učitele a vychovatele, kteří nemají podmínky pro realizaci
semináře jako celku v průběhu školního roku by neměl být
problém využít jednotlivé bloky odděleně

Témata obsažená v jednotlivých
blocích jsou následující:
0. blok: představovací seminář pro žáky a učitele
1. blok: úvod, nástin průběhu kurzu, seznámení,
motivace, vlastní, zkušenost násilí, druhy násilí aktivní
2. blok: nenásilí, vzory, hodnoty, role, vlastnosti,
chování, jednání
3. blok: lidská práva a jejich porušování
4. blok: diskriminace, rasismus
5. blok: domácí násilí
6. blok: násilí ve škole
7. blok: násilí ve světě
8. blok: konflikt a jak mu předcházet
9. blok: shrnutí bloků 1-8
10. blok: závěrečné symposium

Cena celého kurzu je 400,-Kč, ze kterých se hradí vešekeré
organizační náklady a náklady spojené s tiskem metodického
manuálu a doplňujících CD pro každého lektora.
Kvůli omezenému počtu míst potvrďte prosím Vaši účast co
nejdříve.
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