Tots els materials, elaborats en el marc
del projecte: “Programa de sensibilització per a la igualtat d’oportunitats i la
convivència intercultural en l’àmbit educatiu”, finançat pel Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social i cofinançat
pel Fons d’Asil, Migració i Integració,
estan disponibles per a descarregar en la
Web www.aulaintercultural.org.
COM POTS PARTICIPAR?
Tant per a sol·licitar els tallers o
l’exposició en el teu centre, així com per
a participar del seminari o adquirir els materials posa’t en contacte amb les nostres
delegades i delegats del Sector d’Ensenyament FeSP-UGT en la teva CCAA. Totes les accions són gratuïtes i seran realitzats per professionals expertes en escola
inclusiva.

PER A MÉS INFORMACIÓ
POTS CONTACTAR AMB:
Sector d’Ensenyament FeSP-UGT
I Secretària de Dona
i Polítiques Socials de FeSP-UGT
en el mail mujerpsociales@fespugt.eu
o trucant al telèfon 915897190

La TEVA EDUCACIÓ
CANVIARÀ el MÓN
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QUIN OBJECTIU TÉ LA CAMPANYA
LA TEVA EDUCACIÓ
CANVIARÀ EL MÓN?

es persones que formem part de la
comunitat educativa sabem que
l’educació tanca un tresor, que sorgeix de la relació que establim amb cada
estudiant.
Estudiants diferents que mai deixaran de
sorprendre’ns, elles i ells arriben amb la
inquietud d’aprendre el que projecten els
seus somnis. Uns vénen d’altres països,
unes altres tan sols han hagut de travessar el carrer per a arribar fins a les nostres aules. Amb diversos orígens, famílies,
llengües, capacitats, coneixements, formes d’entendre els afectes... Intueixen
el que els fa persones úniques, i anhelen
tenir les oportunitats que garanteixin la
igualtat de drets. Sabem que tenen molt
que aprendre i també que ens ensenyaran
molt. I confien que els acompanyarem en
aquests anys en què es prepararan per a
fer un món millor.

És en l’espai educatiu on l’ensenyament
obre possibilitats a l’elecció d’una part
important dels valors, actituds i habilitats
sobre els quals se sustentaran les alternatives vitals de noies i nois, així com a la seva
capacitat crítica per a participar, des de la
responsabilitat ciutadana, en una societat
cada vegada més complexa i interconnectada, en la qual és imprescindible aprendre a conviure des del respecte a la diversitat i el compromís amb els drets humans.
Des de l’educació inclusiva no existeixen
categories dels uns i els altres, sinó que
s’entén que tots i totes som diferents
en molts aspectes, i que és precisament
aquest fet, el que ens enriqueix com a societat en un món global. Per a desenvolupar una pedagogia inclusiva que fomenti
la capacitat crítica davant les injustícies, el
diàleg i la construcció d’identitats segures
que convisquin en el respecte a la diversitat, és necessari conèixer tant la filosofia,
com les eines didàctiques que necessitem
per a establir la relació educativa. Elements que formen part de la campanya
que us presentem.

Sensibilitzar i promoure actituds
que facilitin el desenvolupament d’escoles inclusives, basades en el respecte a la
diversitat i l’exercici efectiu de drets per
part de la comunitat educativa.
QUI POT PARTICIPAR
EN LA CAMPANYA?
La campaña está dirigida a la comunidad educativa (profesorado, familias
y alumnado) y a todas las personas que
participan en procesos de formación.
QUÈ ACTIVITATS ANEM
A REALITZAR
1.	Materials formatius per al professorat
de primària i secundària per a promoure una educació inclusiva a les
aules.
2.
Tallers de sensibilització en centres
educatius.
3.
Seminaris de formació al professorat.
4.
Exposició itinerant “Una educació
en drets. Una educació inclusiva”.
5.
Joc “La teva educació canviarà el
món - Aula Intercultural”.
6.
Actes de presentació.
7.
Xarxa de Centres Interculturals.

