KATALOG

ponudbe delavnic in izobraževanj
Društva Parada ponosa
v šolskem letu 2019 / 2020

Izvedbo delavnic sofinancirajo:

Pred vami je nabor delavnic in usposabljanj, ki jih v društvu Parada ponosa izvajamo v šolskem
letu 2019/2020. Delavnice se dotikajo tematik naslavljanja sovražnega govora, vrstniškega
nasilja, spolne usmerjenosti in spolne identitete, prostovoljstva ter človekovih pravic.
V Društvu Parada ponosa smo v zadnjih letih razvile_i večje število izobraževalnih aktivnosti za
mlade in vse, ki redno delajo z mladimi. Aktivnosti za mlade so namenjene odpiranju prostora
za teme, ki so del njihovega vsakdanjika, vplivajo na njihova življenja v šoli in izven nje, obenem
pa pogosto ne najdejo prostora v šolskih učbenikih oz. v kurikulumih. Aktivnosti za učiteljice_e
in vse, ki delajo z mladimi, pa so namenjene podpori pri njihovem delu, še posebej kadar prihajajo v stik z mladimi, ki se srečujejo z marginalizacijo, oz. se v njihovih delovnih okoljih pojavljajo
teme, ki se dotikajo nasilja, diskriminacije in negativnega odnosa do marginaliziranih skupin.
Natančnejše informacije o možnosti izvedbe delavnic so navedene v posameznih opisih.
Delavnice so v osnovi brezplačne, v kolikor gostiteljska šola ali organizacija poskrbi za morebitne lokalne stroške. Delavnice so v veliki meri prilagodljive tako časovno kot za različne ciljne
skupine. Če želite, da delavnice prilagodimo za vaše potrebe, nam pišite na info@ljubljanapride.
org.
Vse delavnice in usposabljanja izvaja trenerska ekipa društva Parada ponosa, ki jo sestavlja usposobljen in izkušen kader. V zadnjih nekaj letih smo gostovale_i že na več kot dvajsetih osnovnih šolah, srednjih šolah in mladinskih centrih po Sloveniji. Več o bazenu trenerk_jev društva
Parada ponosa lahko preberete na spletni strani društva: www.ljubljanapride.org.
V šolskem letu 2019/2020 izvajamo tudi usposabljanje Kompetence za prepoznavanje,
naslavljanje in transformiranje sovražnega govora v šolskem okolju, ki je vključeno v
ponudbo kataloga Katis (sklop Prednostne teme) in je namenjeno učiteljicam_em v osnovnih in srednjih šolah ter v poklicnem izobraževanju, strokovnim delavkam_cem na
šoli in/ali v svetovalni službi ter ravnateljicam_em. Usposabljanje traja strnjeno 8 ur in
udeleženkam_cem prinese 0.5 točke.

DELAVNICE ZA MLADE
ABC O LGBT
ciljna skupina: učenke_ci osnovnih in srednjih šol
trajanje: 45 minut ali 90 minut
opis: Udeleženke_ci bodo spoznale_i osnove o različnih spolnih usmerjenostih in spolnih identitetah. Skupaj bomo razbijale_i stereotipe, odgovarjale_i na vprašanja in se spoznale_i z LGBTIQ+
osebami, ki bodo z mladimi spregovorile tudi skozi lastne izkušnje.

KULTURA PONIŽEVANJA
ciljna skupina: učenke_ci zadnje triade osnovne šole, dijaki_nje
trajanje: 90 minut
opis: Udeleženke_ci bodo razmišljle_i o pogostosti vrstniškega nasilja in nasilja na spletu ter
o njegovih vzrokih in posledicah. Spoznale_i se bodo z različimi načini reagiranja na nasilje in
razmislile_i, kaj lahko same_i naredijo, če so priča vrstniškemu nasilju.
Delavnico Kultura poniževanja običajno izvajamo v kombinaciji z otvoritvijo razstave umetniških
del mladih LGBTIQ+ oseb, ki so doživele vrstniško nasilje. Otvoritev spremlja osebna zgodba
mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja.
Tako delavnica kot razstava sta na voljo tudi samostojno.
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Na voljo sta sledeči razstavi:

Razstava KULTURA PONIŽEVANJA
opis: Razstava vključuje artivistične plakate, ki so dela umetnikov in aktivistov Daniela Arzole in Antonija Karadzoskega. Dela neposredno naslavljajo njuno izkušnjo z vrstniškim
nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti.

Razstava PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA
opis: Razstava vključuje raznovrstna umetniška dela mladih oseb z izkušnjo vrstniškega
nasilja na podlagi njihove spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Fotografije, ilustracije, stripi in pesmi nastajajo v sklopu delavnic Preseganje kulture poniževanja, ki mlade
opolnomočijo za umetniško izražanje svoje izkušnje.

DEKONTRAMINACIJA - naslavljanje sovražnega govora na ulici (grafiti in ulična umetnost)
ciljna skupina: učenke_ci zadnje triade osnovne šole, dijaki_nje
trajanje: 180 minut
opis: Udeleženke_ci bodo pridobile_i znanje o sovražnem govoru, njegovih vzrokih in posledicah. V praktičnem delu se bodo spoznale_i z družbenim vplivom grafitov in ulične umetnosti ter
same_i ustvarile_i kreativne slogane in šablone za ustvarjanje alternative sovražnim sporočilom.

DEKONTRAMINACIJA - naslavljanje sovražnega govora na spletu
ciljna skupina: učenke_ci zadnje triade osnovne šole, dijaki_nje
trajanje: 180 minut
opis: Udeleženke_ci bodo pridobile_i znanje o sovražnem govoru, njegovih vzrokih in posledicah. V praktičnem delu bodo na podlagih resničnih sovražnih komentarjev s spleta ustvarjale_i
alternativne kreativne in humorne odzive na sovraštvo na spletu.

DEKONTRAMINACIJA - naslavljanje sovražnega govora v vsakdanji komunikaciji
ciljna skupina: učenke_ci zadnje triade osnovne šole, dijaki_nje
trajanje: 180 minut
opis: Udeleženke_ci bodo pridobile_i znanje o sovražnem govoru, njegovih vzrokih in posledicah. V praktičnem delu bodo s pomočjo igre vlog in drugih kreativnih metod preizkušale_i različne odzive na sovražne izjave v vsakdanjih situacijah, kot so pogovori med prijatelji, na šolskih
hodnikih, sovražno nastrojene šale in podobno.
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LGBTIQ+ PROSTOVOLJSTVO
ciljna skupina: vse_i, ki jih zanima prostovoljno delo na splošno ali v LGBTIQ+ organizacijah oz.
na področju LGBTIQ+ tematik
trajanje: 45 ali 90 minut
opis: Predstavitvene delavnice, ki bodo mladim predstavile možnosti prostovoljskega udejstvovanja v lokalnih in mednarodnih okoljih. Prostovoljstvo bomo predstavile_i skozi lastne izkušnje
s prostovoljskimi aktivnostmi na področju LGBTIQ+ tematik. Z delavnicami želimo opolnomočiti
vse mlade, še posebej pa osebe z marginaliziranimi identitetami, za vključevanje v prostovoljstvo.

usposabljanja za učiteljice_e, mladinske delavke_ce in vse_i,
ki delajo s skupinami mladih
ABC O LGBT
ciljna skupina: učiteljice_i, mladinske_i delavke_ci in vse_i, ki delajo s skupinami mladih
trajanje: 90 minut
opis: Udeleženke_ci bodo spoznale_i osnove o različnih spolnih usmerjenostih in spolnih identitetah ter ključno izrazoslovje s področja LGBTIQ+ tematike. Predstavile_i jim bomo konkretne
potrebe in izzive, s katerimi se mlade LGBTIQ+ osebe srečujejo v šolskem okolju, in kako se
nanje odzvati.

PREPOZNAVANJE, NASLAVLJANJE IN TRANSFORMACIJA SOVRAŽNEGA GOVORA
ciljna skupina: učiteljice_i, mladinske_i delavke_ci in vse_i, ki delajo s skupinami mladih
trajanje: 1 dan (8 ur)
opis: Udeleženke_ci se bodo naučile_i, kako prepoznati in naslavljati sovražni govor v kontekstu
dela s skupinami mladih, ter se spoznale_i s pristopi za njegovo transformacijo. Medsebojno
bodo delile_i dobre prakse in se spoznale_i z ustvarjanjem in vzdrževanjem varnega prostora s
poudarkom na upoštevanju potreb mladih LGBTIQ+ oseb.

TRANSFORMACIJA SOVRAŽNEGA GOVORA
ciljna skupina: učiteljice_i, mladinske_i delavke_ci in vse_i, ki delajo s skupinami mladih
trajanje: 1 dan (8 ur)
opis: Delavnica je ustvarjena kot nadaljevanje delavnice Prepoznavanje, naslavljanje in transformacija sovražnega govora, vendar se lahko izvaja tudi samostojno. Namenjena je vsem, ki
s posamezno skupino mladih (šolski razred) kontinuirano delajo dalj časa. V času delavnice se
bomo poglobile_i v vprašanje transformacije sovražnega govora in se spoznale_i z raznolikimi
transformativnimi praksami. Udeleženke_ci bodo spoznale_i vpetost sovažnega govora v širše
vzorce družbenih neenakosti in reflektirale_i, kako delo z mladimi poustvarja družbene strukture.
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