PROGRAM

USPOSABLJANJA ZA KREPITEV
MEDKULTURNIH KOMPETENC

SKLOP2

SKLOP1
Začetno spletno usposabljanje
za prostovoljce in strokovne
delavce, ki delajo z osebami z
migrantsko in begunsko izkušnjo

Spletno usposabljanje s
področja medkulturnosti
in komunikacije za osebe z
migrantsko in begunsko izkušnjo

Posamezen sklop usposabljanja traja 8 ur. Po koncu prejmete potrdilo o udeležbi.
Oba sklopa bosta interaktivna in bosta v celoti potekala prek spletne aplikacije
Zoom, na podlagi prijav pa ju bomo izvedli v slovenskem in/ali angleškem jeziku.
Zaradi lažje organizacije je obvezna prijava na povezavi: klik. Povezavo do spletne
aplikacije boste prejeli v potrditvenem e-mailu.

SKLOP1:
Začetno spletno usposabljanje za prostovoljce in strokovne delavce,
ki delajo z osebami z migrantsko in begunsko izkušnjo.
Na prvem srečanju bomo skupaj spoznavali globalno in lokalno realnost,
na drugem raziskali lastne predsodke in stereotipe ter se soočili z njimi,
na tretjem pa bo fokus na spoznavanju metod in številnih spletnih
orodij za delo z osebami z migrantsko in begunsko izkušnjo.
Četrto srečanje bo potekalo z osebami z migrantsko in begunsko izkušnjo in bo
namenjeno izmenjavi izkušenj in pogovoru, kako lahko delujemo skupaj.
PRVI DAN, 8. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Globalno in lokalno
16.00–16.20

Spoznavni krog in tehnikalije

16:20–17:50

En svet z migracijskimi puščicami in situacija v Sloveniji

17:50–18:00

Check-out

DRUGI DAN: 9. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Pogled vase
16.00–16.10

Check-in

16:10–16:30

O stereotipih, predsodkih, diskriminaciji

16:30–16:50

Individualno delo (4 kvadranti)

16:50–16:55

Navodila za deljenje v parih

16:55–17:15

Delo v parih

17:15–17:45

Navezava na privilegije (privilege walk)

17:45–18:00

Check-out

TRETJI DAN: 11. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Sobivanje, sodelovanje in nadaljnji koraki
16.00–16.10

Check-in

16:10–16:40

Uvod in kratka vaja iz povezovalne komunikacije

16:40–17:10

Predstavitev spletnih orodij

17:10–17:50

Samoevalvacija in naslednji koraki

17:50–18:00

Zaključni krog

SKUPNO SREČANJE: 22. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Izmenjava
16.00–16.30

Namen in uvodni krog

16:30–16:40

Story mapping – predstavitev, uvod v svetovno kavarno

16:40–17:40

Svetovna kavarna

17:40–18:00

Zaključni krog

SKLOP2:
Usposabljanje s področja medkulturnosti in komunikacije
za osebe z migrantsko in begunsko izkušnjo
Na prvem srečanju bomo skupaj spoznavali pojem medkulturnosti, na
drugem raziskovali lastne stereotipe in predsodke, na tretjem pa si bomo
izmenjali izkušnje z diskriminacijo s pomočjo deljenja zgodb.
Četrto, skupno srečanje, bo potekalo s strokovnimi delavci, ki delajo
z osebami z begunskim in migrantskim ozadjem in bo namenjeno
izmenjavi izkušenj in pogovoru, kako lahko delujemo skupaj.
PRVI DAN: 15. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Uvod v medkulturnost
16.00–16.25

Spoznavni krog in tehnikalije

16:25–16:35

Spletna team building aktivnost

16:35–16:55

Mlekula identitete – navodila in individualno delo

16:55–17:15

Delo v skupinah

17:15–17:30

Prirejeni stand ups in debrief

17:30–18:00

Zaključna refleksija

DRUGI DAN: 16. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Raziskovanje lastnih stereotipov in predsodkov
16.00–16.20

Uvodni krog, načrt dneva

16:20–17:00

Skupinsko delo s fotografijami – kaj misliš, da vidiš?

17:00–17:40

O stereotipih, predsodkih in diskriminaciji (skupno identificiranje s pomočjo Cultionary metode)

17:40–18:00

Zaključna refleksija

TRETJI DAN: 18. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Preprečevanje in spoprijemanje s predsodki, lokalna realnost
16.00–16.20

Uvodni krog

16:20–17:20

Storymapping, deljenje zgodb v trojkah in debrief

17:20–17:40

Skupni harvesting (spoprijemanje s predsodki)

17:40–18:00

Evalvacija in zaključni krog

SKUPNO SREČANJE: 22. JUNIJ 2020, 16.00–18.00
Izmenjava
16.00–16.30

Namen in uvodni krog

16:30–16:40

Story mapping – predstavitev, uvod v svetovno kavarno

16:40–17:40

Svetovna kavarna

17:40–18:00

Zaključni krog

