Proiektuaren baitan landutako material
guztiak:“Programa de sensibilización
para la igualdad de oportunidades y la
convivenciainterculturalenelámbitoeducativo”, Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioak finantzatua eta
Babes, Migrazio eta Integrazioko Funtsak
batera finantzatua, deskargatzeko eskuragarri hemen: www.aulaintercultural.org.
NOLA PARTE HARTU?
Zure ikastetxerako tailerra edo
erakusketa eskatzeko, baita mintegian
parte hartu edo materialak eskuratzeko
ere, jarri harremanetan zure autonomia
erkidegoko FeSP-UGTkoIrakaskuntza Sektoreko gure ordezkariekin.Ekintza guztiak
dira doakoak eta eskola inklusiboan aditu
diren profesionalek gauzatuko dituzte.

INFORMAZIO GEHIAGO NAHI IZANEZ
GERO, JARRI HARREMANETAN:
FeSP-UGTren Irakaskuntza Sektorea eta
FeSP-UGTren Emakumearen eta Gizarte Politiken Idazkaritza, honako helbide honetan:
mujerpsociales@fespugt.eu
edo 915897190 telefono zenbakira deituta.

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

ZURE HEZIKETAK
MUNDUA
ALDATUKO DU

H

ZEIN DA “ZURE HEZKUNTZAK MUNDUA ALDATUKO DU” KANPAINAREN HELBURUA?

ezkuntza komunitateko kide garenok
badakigu hezkuntza altxorra dela,
ikasle bakoitzarekin ezartzen dugun
harremanetik sortzen den altxorra.
Beti txundituko gaituzten ikasle desberdinak, beren ametsek proiektatzen dutena ikasteko gogoz iristen direnak.Batzuk
beste herrialde batzuetatik etortzen dira,
besteek kalea gurutzatubesterik ez dute
gure ikasgeletara iristeko.Jatorri, familia,
hizkuntza, gaitasun eta ezagutza desberdinak dituzte, afektuak ulertzeko hamaika modu… Sumatzen dute zerk egiten
dituen pertsona bakan, eta eskubide berdintasuna bermatuko dieten aukerak izatearekin amesten dute.Badakigu asko dutela ikasteko, eta asko irakasten digutela.
Eta badakite beraiekin izango gaituztela
mundu berri bat lortzeko prestakuntza jasotzen duten urte hauetan.

Irakaskuntzak hezkuntzaren espazioan
irekitzen ditu neska eta mutilen bizitzako
aukera garrantzitsuenek oinarri izango
dituzten balioen, jarreren eta gaitasunen
zati handi bat hautatzeko aukerak, baita
gero eta konplexuagoa den eta elkarrekin
konektatuago dagoen gizarte batean parte
hartzeko gaitasun kritikoa izateko aukera
ere, jakinda herritar gisa erantzukizun bat
dutela eta ezinbestekoa dela elkarrekin
bizitzen ikastea, aniztasuna errespetatzea
eta giza eskubideekiko konpromiso sendo
bat izatea.
Hezkuntza inklusiboaren baitan ez dago
kategoriarik; aldiz, ulertzen dugu alderdi
askotan guztiok desberdinak garela eta
horrek gizarte gisaaberastu egiten gaituelamundu global honetan.Bidegabekerien
aurrean gaitasun kritikoa, elkarrizketa eta
aniztasunarekiko errespetuan elkarrekin
biziko diren nortasun seguruen eraikuntza
sustatuko duen pedagogia inklusiboa garatu ahal izateko, ezinbestekoa da filosofia
zein hezkuntza harremana ezartzeko behar ditugun tresna didaktikoak ezagutzea.
Biak ala biak dira aurkeztera etorri garen
kanpainaren zati.

Sentsibilizatzea eta ikastetxe inklusiboen garapena erraztuko duten jarrerak
sustatzea; aniztasunarekiko errespetuan
eta hezkuntza komunitateko kideek eskubideen ariketa eraginkorra ahalbidetzean oinarrituriko jarrerak.
NORK PARTE HAR DEZAKE KANPAINAN?
Kanpaina hezkuntza komunitateari
zuzenduta dago (irakasleak, familiak eta
ikasleak), baita prestakuntza prozesuan
parte hartzen duten pertsona guztiei ere.
ZER JARDUERA GAUZATUKO DUGU?
1.	Lehenengo eta bigarren hezkuntzako irakasleentzako prestakuntza
materialak ikasgeletan hezkuntza
inklusiboa lantzeko.
2.
I kastetxeetan egiteko sentsibilizazio tailerrak.
3.
Irakasleak prestatzeko mintegiak.
4.
“ Una educaciónenderechos. Una
educacióninclusiva” erakusketa
ibiltaria.
5.
T u educaciónvacambiarelmundo AulaInterculturaljolasa.
6.
Aurkezteko ekitaldiak.
7.
K ultura Arteko Zentroen sarea
(Red de Centros Interculturales).

