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zážitky: Súbor vzdelávacích textov a metodických materiálov pre vzdelávateľky a
vzdelávateľov nápravnovýchovných zariadení, podporeného prostredníctvom
programu Socrates, podprogram Grundtvig 1. Za obsah CD zodpovedajú výlučne
jeho autorky a autori a Európske spoločenstvo zaň nenesie nijakú zodpovednosť.
Viac info
CD Právo cez zážitky: Súbor vzdelávacích textov a metodických materiálov
pre vzdelávateľky a vzdelávateľov nápravnovýchovných zariadení je výsledkom
dvojročného úsilia štyroch mimovládnych organizácií z Dánska (Koebenhavns
Kvindedaghoejskole), Grécka (ARSIS Association for the Social Support of Youth),
Poľska (Polskie Stowarzyszenie edukacji Prawnej) a Slovenska (Občan
a demokracia), ktoré sa zapojili do spoločného projektu, finančne podporeného
Európskym spoločenstvom, pod názvom Právo cez zážitky: interaktívny
a participatívny sociálnoprávny tréningový kurz pre vzdelávateľky a vzdelávateľov
nápravnovýchovných zariadení. Toto CD je zbierkou všetkých materiálov, ktoré
vznikli v rámci projektu. Predkladané materiály možno rozdeliť do troch hlavných
skupín:
1. Zdrojové texty ku každej z nasledovných tém: 1. Právo – práva, povinnosti
a zodpovednosť, 2. Právo Európskej únie, 3. Diskriminácia, 4. Rodová
rovnosť, 5. Domáce násilie, 6. Právo na súkromie, 7. Sloboda prejavu, 8.
Slobodný prístup k informáciám. Zdrojové texty sú vyčerpávajúcim prameňom
umožňujúcim komplexné oboznámenie sa s každou z tém pred samotnou
prácou s odsúdenými a ďalšími cieľovými skupinami. Zdrojové texty objasňujú
dôležité právne a filozofické koncepcie, informujú o spôsoboch, ako sa
s týmito koncepciami a s ostatnými dôležitými ľudskoprávnymi otázkami
vysporadúvajú medzinárodné a národné mechanizmy ochrany ľudských práv,
o možnostiach dosiahnutia nápravy v prípadoch porušenia týchto práv a o
inštitúciách, ktoré majú v týchto prípadoch poskytnúť dotknutým jednotlivcom
podporu. Všetky anglické zdrojové texty obsahujú slovník najdôležitejších
pojmov vzťahujúcich sa k jednotlivým témam a zoznam webových stránok,
ktoré môžu slúžiť ako ďalší zdroj informácií.
2. Plány hodín pre každú z uvedených tém. Každý zdrojový text je doplnený o
sadu plánov hodín, ktoré môže vzdelávateľka alebo vzdelávateľ použiť – či už
priamo alebo nepriamo – ako zdroj inšpirácie počas práce so svojimi

klientkami a klientmi. Všetky plány hodín sú postavené na využití metód
interaktívneho a participatívneho učenia a detailne opisujú postupy práce
a pomôcky, ktoré možno použiť pri objasňovaní rôznych aspektov uvedených
tém. Každý z plánov hodín obsahuje tipy, ako zlepšiť, resp. modifikovať
hodinu alebo ako ju realizovať v rôznych kontextoch, resp. za rôznych
okolností. Skoro všetky plány hodín obsahujú aj komentár právničky alebo
právnika k danej téme, čo nepochybne môže prispieť k väčšej sebaistote
vzdelávateľov a vzdelávateliek pri diskusiách so svojimi klientkami a klientmi
o rôznych ľudskoprávnych a iných právnych otázkach.
3. Univerzálne metodické materiály, ktoré sa zaoberajú všeobecnými
a praktickými otázkami súvisiacimi s využívaním metód interaktívneho
a participatívneho učenia – napr. konkrétnymi vyučovacími technikami,
postupmi pri delení účastníkov a účastníčok do skupín, podpornými
tréningovými aktivitami (aktivity uvoľňujúce atmosféru, energizéry, záverečné
aktivity), poskytovaním spätnej väzby a hodnotenia.
Všetky materiály sú vyhotovené v angličtine a zároveň v jazykoch všetkých krajín
zúčastnených na projekte – v dánštine, gréčtine, poľštine a slovenčine. Anglické
verzie odrážajú univerzálnu medzinárodnú – prevažne európsku – dimenziu a sú
najnižším spoločným menovateľom, ktorý môže byť relevantný pre ktoréhokoľvek
vzdelávateľa alebo ktorúkoľvek vzdelávateľku nápravnovýchovných zariadení v
rámci členských štátov EÚ alebo ďalších krajín zapojených do programu Socrates.
Národné verzie zas ukazujú, ako môže byť univerzálny aspekt prenesený do
vnútroštátnych podmienok členských krajín EÚ a zahŕňajú v sebe národné špecifiká
krajín zúčastnených na projekte Právo cez zážitky.Na príprave materiálov
publikovaných na tomto CD sa podieľal medzinárodný tím odborníčok a odborníkov
z oblasti práva, psychológie, pedagogiky a sociológie. Všetky materiály prešli
rozsiahlym viacúrovňovým testovaním, ktoré sa uskutočnilo prevažne
prostredníctvom odborných recenzií a prostredníctvom priamej spätnej väzby
predstaviteliek a predstaviteľov cieľových skupín projektu.
CD je ako zdrojový materiál pre vzdelávateľky a vzdelávateľov použiteľné aj pri práci
s inými skupinami než s klientkami a klientmi nápravnovýchovných zariadení. CD je
distribuované v rámci vzdelávacích podujatí združenia Občan a demokracia
a ostatných organizácií zúčastnených na projekte.

