Pozvánka na kurz “Polarizácia na školách/v triedach”
Čo ponúkame
Nové simulácie (interaktívne výučbové metodiky využívajúce formu učenia cez zážitok), ktoré
sú určené primárne pre učiteľov a riaditeľov škôl (ZŠ a SŠ), hlavne zo škôl, kde sa s polarizáciou
stretávajú častejšie (napr. etnicky a jazykovo zmiešané školy, alebo školy kde je veľký podiel
rôznorodých detí a pracuje sa napr. s inklúziou, tam kde sú veľké rozdiely (sociálne, názorové,
v aktivite/pasivite vo vnútri rodičovských skupín.
Cieľom je porozumieť procesom polarizácie v triede a na škole na základe príkladu, ktorý
vychádza z reálnych situácií a problémov. Taktiež je cieľom osvojiť si kroky a procesy z pozície
tretej aj keď zainteresovanej strany o tom ako dostať polarizáciu pod kontrolu, zmierniť jej
negatívne účinky a pripraviť depolarizačné kroky v situáciách rozdelených tried/škôl, príp.
preventívne kroky, ktoré môžu zvrátiť ničivé podoby polarizácie a naopak- v ideálnom prípade
- využiť ich transformačný potenciál.
Celý workshop trvá minimálne 4,5 hodiny a je určený pre skupinu učiteľov alebo riaditeľov,
ktorá má maximálne 20 ľudí . Trvanie samotnej simulácie je cca 2 hod, ďalšie aktivity v rámci
workshopu (analýza simulácie, úvod do pochopenia polarizácie v triede alebo na škole takisto
vyžadujú cca 2 hod.)
Pripravili sme pre Vás kompletnú metodiku s inštrukciami pre učiteľa, opisom rolí,
sprievodnými aktivitami, aj zoznamom odporúčanej literatúry, filmov a videí pre žiakov
i pre učiteľov.
Ponúkame ½-dňový kurz pre (prihlásiť sa môžete cez tento webový formulár). Pozor,
prihlášky sú otvorené do naplnenia kapacity 20 účastníkov na jednom kurze.
1. Riaditeľky a zástupcov riaditeľov škôl, 16.9.2020 v Bratislave od 14.00 do 18.00
Budeme sa venovať situáciám, kde sa polarizačný konflikt odohráva medzi vedením školy,
učiteľmi a výchovnými a administratívnymi pracovníkmi školy
2. Učiteľov a učiteľky stredných škôl, 17.9.2020 v Nitre od 8:30 do 13:30
Budeme sa venovať situáciám, kde sa hlavný polarizačný konflikt odohráva v triede s 16-18 –
ročnými študentmi strednej školy v triede a potom na rodičovskom združení s rodičmi
študentov tej triedy
3. Učiteľov a učiteľky stredných škôl, 20.10.2020 v Považskej Bystrici od 15:00 do 19:00
Budeme sa venovať situáciám, kde sa hlavný polarizačný konflikt odohráva v triede s 16-18 –
ročnými študentmi strednej školy v triede a potom na rodičovskom združení s rodičmi
študentov tej triedy
4. Učiteľov a učiteľky základných škôl, 21.10.2020 v Žiline od 8:30 do 13:30,
Budeme venovať situáciám, v ktorých sa hlavný polarizačný konflikt odohráva v triede so žiakmi
na 2. stupni (v 5-9. triede a potom na rodičovskom združení s rodičmi žiakov v tej triede)

Kurz je zdarma, účastníkom zabezpečíme pitný režim a občerstvenie, Účastníci si hradia
cestovné.
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie zrealizujeme kurz online, cez platformu
Zoom
Každý absolvent kurzu dostane aj metodické materiály.
Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.gle/LUtgTa4XGdTmPyAZ9
Informácie o lektoroch z PDCS
Dušan Ondrušek, je hlavným autorom simulácií. Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ.
Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja,
alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a nenásilnej komunikácie. Ako tréner a facilitátor
doteraz viedol viac asi 1100 tréningov vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom 12
kníh.
Zuza Fialová, pôvodným vzdelaním sociologička, odborníčka v oblasti riešenia konfliktov,
ľudských práv, demokratickej transformácie a medzinárodného rozvoja. Pracovala vo viac ako
20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky prežila v Afganistane. Spolu s Dušanom
Ondrušekom sú autormi viacerých metodických materiálov pre učiteľov a školy.
Lukáš Zorád, Projektový manažér PDCS zabezpečuje organizáciu podujatí. V prípade
akýchkoľvek otázok ho kontaktujte na lukas@pdcs.sk
Partneri:
Ministerstvo Spravodlivosti SR
Komenského Inštitút: V Komenského inštitúte poskytujeme každý rok 20 pedagogičkám a
pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Máte
tak možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo
svojej komunite.
Europe Direct Žilina: Európska únia vo svojich programoch podčiarkuje dôležitosť občianskej
a sociálnej rovnosti a podporuje sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín. EDIC Žilina sa snaží
svojimi aktivitami rozvíjať vzdelávanie ku občianskej a sociálnej rovnosti medzi mladými ľuďmi,
ktorí si svoj názor na svet a občianske postoje práve vytvárajú.

