Todos os materiais, elaborados no
marco do proxecto: “Programa de
sensibilización para a igualdade de
oportunidades e a convivencia
intercultural no eido educativo”,
financiado polo Ministerio de Traballo,
Migracións e Seguridade Social e
co financiado polo Fondo de Asilo,
Migración e Integración, están
dispoñibles para descargar na Web:
www.aulaintercultural.org.
COMO PODES PARTICIPAR?
Tanto para solicitar os talleres ou a
exposición no teu centro, así como para
participar do seminario ou adquirir os
materiais ponte en contacto coas nosas
delegadas e delegados do Sector de Ensino FeSP-UGT na túa CCAA. Todas as accións son gratuítas e serán realizados por
profesionais expertas en escola inclusiva.

PARA MÁIS INFORMACIÓN
PODES CONTACTAR CON:
Sector de Ensino FeSP-UGT e Secretaría
de Muller e Políticas Sociais
de FeSP-UGT no correo electrónico
mujerpsociales@fespugt.eu ou chamando ao
teléfono 915897190

I l u s t r a c i ó n e d e s e ñ o : M a u r i c i o M a g g i o r i n i T.

A túa EDUCACIÓN
vai CAMBIAR
o MUNDO

_
QUE OBXECTIVO TEN A CAMPANA A TÚA
EDUCACIÓN VAI CAMBIAR O MUNDO?

A

s persoas que formamos parte da comunidade educativa sabemos que a
educación agocha un tesouro, que
xorde da relación que establecemos con
cada estudante.
Estudantes diferentes que nunca deixarán
de sorprendernos, elas e eles chegan coa
inquedanza de aprender o que proxectan
os seus soños. Uns veñen doutros países,
outras tan solo tiveron que cruzar a rúa
para chegar ata as nosas aulas. Con diversas orixes, familias, linguas, capacidades, coñecementos, formas de entender
os afectos… Intúen o que lles fai persoas
únicas, e anhelan ter as oportunidades
que garantan a igualdade de dereitos. Sabemos que teñen moito que aprender e
tamén que nos aprenderán moito. E confían en que lles acompañaremos nestes
anos nos que se prepararan para facer un
mundo mellor.

É no eido educativo onde o ensino abre
posibilidades á elección dunha parte importante dos valores, actitudes e habilidades sobre os que se sustentarán as alternativas vitais de rapazas e rapaces, así como
a súa capacidade crítica para participar,
desde a responsabilidade cidadá, nunha
sociedade cada vez máis complexa e interconectada, na que é imprescindible
aprender a convivir desde o respecto á
diversidade e o compromiso cos dereitos
humanos.
Desde a educación inclusiva non existen
categorías dos uns e os outros, senón que
se entende que todos e todas somos diferentes en moitos aspectos, e que é precisamente este feito, o que nos enriquece
como sociedade nun mundo global. Para
desenvolver unha pedagoxía inclusiva
que fomente a capacidade crítica ante as
inxustizas, o diálogo e a construción de
identidades seguras que convivan no respecto á diversidade, é necesario coñecer
tanto a filosofía, como as ferramentas didácticas que necesitamos para establecer
a relación educativa. Elementos que forman parte da campaña que os presentamos.

Sensibilizar e promover actitudes
que faciliten o desenrolo de escolas inclusivas, baseadas no respecto á diversidade
e exercicio efectivo de dereitos por parte
da comunidade educativa.
QUEN PODE
_ PARTICIPAR
NA CAMPANA?
A campaña está dirixida á comunidade educativa (profesorado, familias e
alumnado) e a todas as persoas que interveñen en procesos de formación.
QUÉ ACTIVIDADES VAMOS
A REALIZAR?
1.	Materiais formativos para o profesorado de primaria e secundaria
para promover unha educación inclusiva nas aulas.
2.	Talleres de sensibilización en centros educativos.
3.	Seminarios de formación ao profesorado.
4.	Exposición itinerante “Unha educación en dereitos. Unha educación inclusiva”.
5.	Xogo “A túa educación vai cambiar
o mundo” - Aula Intercultural
6.
Actos de presentación
7.
Rede de Centros Interculturais

