WOMEN’S AND GENDER STUDIES

Valmennuskurssi opettajille ja vanhemmille
Erityinen väkivaltaa ja sen ennaltaehkäisyä koskeva valmennuskurssi ja siihen kytkeytyvät työpajat
on tarkoitettu opettajille ja vanhemmille. Yhdessä työskentely kurssilla kehittää samalla myös
vuorovaikutusta koulun ja kodin välillä, sekä kasvattaa tietoisuutta sukupuolittuneesta väkivallasta
ja sen vaikutuksesta perheen hyvinvointiin.
Valmennuskurssia voidaan käyttää kenelle hyvänsä aikuiselle, kasvattajalle, vanhemmalle ja
opettajille. Valmennuskurssin sisällön on suunnitellut ALLiES - projektin tiimi Italiassa, mutta
kurssin suunnittelussa on ollut mukana laaja taustajoukko yhdistyksistä ja kunnista.
Kurssisuunnitelmaan kuuluu neljä tapaamista:
1) ”Tunteiden merkitys oppimisessa” keskittyy kolmeen pääseikkaan:
 Tunteiden vaikutus oppimiseen
 Vanhempien ja opettajien tulee tiedostaa tunteiden merkitys oppimiselle ja lisätä
asiantuntijuuttaan emotionaalisessa älykkyydessä tukeakseen lasten ja oppilaiden
kasvatuksellista- ja oppimisprosessia
 Kasvattajien tulee ohjata lapset ajattelemaan heidän omaa “emotionaalista minäänä“ erityisten
toimintojen avulla, jotka on helppo organisoida (hyvä aloittaa ensin pienessä ryhmässä, ennen
toiminnan siirtämistä koko koulua koskevaksi)
2) “Sukupuoliroolit ja -suhteet: Stereotypiat, erot ja muuttuminen“ keskittyy kolmeen pääseikkaan:
 Sukupuolistereotypiat ovat osa elämämme “maisemia“, ihmiset eivät tunnista niitä ja
ymmärtävät helposti väärin mitkä ovat luonnollisia sukupuolen piirteitä ja mitkä sosiaalisesti ja
kulttuurisesti rakennettuja.
 Asian teemoittelu kouluaineeksi on ei välttämättä toimi, koska ihmiset tarvitsevat ennemmin
positiivisia malleja kuin normatiivisia tunteja. Sukupuolittunutta toimijuutta koskeva malli ei ole
täydellinen pelkällä mies/nainen-jaottelulla minkään standardin mukaan, vaan tarvitaan
yksilöllistä näkökulmaa, jossa jokainen saa olla sellainen mies, nainen, tyttö tai poika kuin itse
haluaa tulematta väheksytyksi sen vuoksi
 Sukupuoliroolien rikkominen ei tarkoita oikeuksien vaatimista tai etuuksista luopumista, vaan
hyväksyntää henkilökohtaisissa ihmissuhteissa sosiaalisissa ympäristöissä.
3) “Perheväkivalta” keskityy näihin seikkoihin:
 Yli 30 % naisista on alistettu väkivaltaan (fyysiseen tai seksuaaliseen Italiassa)
 94 % väkivaltaisista miehistä oli alistettu fyysiseen tai seksuaaliseen väkivaltaan jossain
elämänsä vaiheessa.
 Jokaista raportoitua väkivaltatilannetta kohtaan löytyy kymmenen ilmoittamatonta
väkivaltatapausta. Tämä ongelma tarvitsee systemaattista ja polittista puuttumista. Kenenkään
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ei tulisi tuntea olevansa ongelman ulottumattomissa, koska ongelma ei ole vain naisten tai
jonkun naisen, eikä myöskään vain joidenkin miesten. On aika kaikkien kantaa vastuu
lähimmäisistä.
Intiimit ihmissuhteet tulisi olla vapaita vallasta ja omistuksesta sekä kumppanin vapauden
pelosta. Intiimissä ihmissuhteessa meidän ei tarvitse luopua vapaudestamme oletetun
parisuhde-elämän suojelun vuoksi, eikä suvaita asioita, joista emme pidä.

4) “Aggressio ja kiusaaminen: ennaltaehkäisyn tunnistaminen”
 Aihetta käsitellään tässä esikoululaisten näkökulmasta
 Vuorovaikutteinen tyyli ja videot konkreettisilla esimerkeillä tekee aiheesta helposti
tunnistettavan vanhemmille ja lapsille.
Sisällöt:
 Kiusaaminen on sosiaallinen ilmiö, joka voi vähetä määrällisesti ajan kuluessa, mutta kasvaa
kuitenkin intensiteetiltään.
 Kiusaamisessa on sukupuolittuneita käytösmalleja, jotka pojilla ovat usein suoria ja fyysisiä,
tytöillä puiolestaan kiusaaminen on enemmän suhteisiin perustuvaa. Kuitenkin myös pojilla
kiusaaminen on joskus epäsuoraa ja tytöilläkin kiusaaminen voi olla suorempaa kuin aiemmin
on luultu.
 Nettikiusaaminen on lisääntynyt, erityisesti sosialisessa mediassa.
 Koulun ja perheen on tärkeää välittää ihmissuhteista ja lapsen osallistumisesta luokan (ja
perheen) päätöksiin, koska suurin ase väkivallan lisääntymisessä on välinpitämättömyys.
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