Partneri z Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Chorvátska
a Slovenska pripravili projekt pre pracovníkov s mládežou
a učiteľov, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať a rozvíjať
zmysel pre toleranciu a rozmanitosť. Spoločne budeme hľadať
inšpirácie, ako mladým ľuďom sprostredkovať, v čom sú korene
radikalizmu a akým spôsobom ničí život spoločnosti.

O ČO NÁM IDE ?
Vzostup radikálnych názorov je už niekoľko rokov aktuálnym
problémom celej EÚ. Radikalizácia sa v podstatnej miere týka
mladých ľudí. V tejto súvislosti sa často hovorí o potrebe
kvalitného vzdelávania o modernej histórii, predovšetkým
o totalitných režimoch a o holokauste. V našom projekte
prichádzame s inovatívnou myšlienkou zamerať sa na iný
príbeh radikalizmu a etnického/konfesionálneho násilia:
balkánske vojny.
Domnievame sa, že balkánske vojny ako tematický základ
pre hodnotové vzdelávanie majú potenciál na to, aby priniesli
iný pohľad, iné spôsoby komunikácie a učenia sa o dôsledkoch
nacionalizmu, radikálnych postojov a pocitu výlučnosti jednej
skupiny ľudí/obyvateľov.
Štátne vzdelávacie programy v SR a v ČR školám neukladajú
povinnosť vyučovať o týchto vojnách v rámci formálneho
vzdelávania. Tým sa otvára priestor pre spracovanie témy
organizáciami poskytujúcimi neformálne vzdelávanie zamerané
na hodnotovú výchovu a výchovu k občianstvu, a tiež pre
učiteľov, ktorí sa venujú žiakom v čase mimo vyučovania ako
vedúci krúžkov, prípadne ako výchovní koordinátori alebo
koordinátori práce študentských rád.
Chceme využiť miesta pamäti balkánskych vojen – Vukovar,
Tuzla, Srebrenica, Sarajevo – na prenos spoločných základných
hodnôt našej spoločnosti, obzvlášť pri pôsobení na mladých ľudí
a pri predchádzaní ich radikalizácie.
Viac sa dozviete na www.cep.sk/Balkan

AKO SA PRIHLÁSIŤ ?
Vyplňte elektronický formulár na adrese: goo.gl/4GbFp9 najneskôr
do 15. 04. 2018. Aktivity sú čiastočne hradené z grantu Erasmus plus.
Doplatok účastníka je 190 €. Účastníkom poskytneme: ubytovanie
počas všetkých troch aktivít (spolu 10 nocí), stravu, vstupy do múzeí
v Sarajeve, služby odborných sprievodcov a tlmočníka, odborný
program – prednášky, diskusie, handouty.
Bližšie informácie k programu i platbe zašleme vybraným účastníkom
na prelome apríla a mája 2018.

AKÚ PRÍLEŽITOSŤ VÁM PONÚKAME ?
* oboznámite sa s balkánskymi vojnami
(príčiny, priebeh, dôsledky),
* navštívite miesta pamäti; zoznámite sa s ľuďmi a ich príbehmi,
ktoré sú s danými miestami späté,
* budete spolutvoriť účinné vzdelávacie programy na
predchádzanie radikalizácie mladých
* budete súčasťou medzinárodného tímu s účastníkmi
zo Slovenska, Českej republiky, Chorvátska a Bosny
a Hercegoviny,
* osvojíte si metódu storytellingu a získate kompetencie na jej
využívanie,

ČO NÁS ČAKÁ ?
* 9. 06. – 14. 06. 2018 Študijná cesta do Chorvátska a Bosny
a Hercegoviny (Vukovar, Srebrenica, Sarajevo a Tuzla)
* 27. 09. – 29. 09. 2018 Metodický workshop v Bratislave
* 22. 11. – 24. 11. 2018 Evaluačný workshop v Brne

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ ?
* pracovníci s mládežou
* učitelia, ktorí sú popri formálnom vzdelávaní aktívni
i v mimoškolských aktivitách
* osoby pôsobiace v rôznych oblastiach neformálneho
vzdelávania

AKO VYBERIEME ÚČASTNÍKOV ?
V prípade väčšieho počtu účastníkov ako sú možnosti seminára,
kritériom budú:
* pripravenosť zúčastniť sa všetkých aktivít projektu,
* krátka motivácia účasti na projekte (max. 750 znakov)
* zastúpenie rôznych vekových skupín a rovnomerné zastúpenie
všetkých regiónov,
* ochota šíriť výsledky projektu po jeho skončení
V projekte bude zapojených 10 pracovníkov s mládežou
a učiteľov zo Slovenska a 10 z Českej republiky a 5 pracovníkov
s mládežou a učiteľov z Chorvátska a 5 z Bosny a Hercegoviny.

NIEČO NIE JE JASNÉ ?
CEP, Kamil Sládek,
kamil@cep.sk;
+421 905 464 553;
www.cep.sk,

EUTIS, Michael Murad,
michael.murad@eutis.cz,
+420 721 823 366,
www.eutis.cz.

