Pràctica local construint
Ciutadania Global

En breu
L'educació en drets humans (EDH) incorpora la comprensió, la defensa i la protecció dels
principis bàsics de dignitat humana i la justícia global a través de pràctiques i actituds de
ciutadania global en les seves dimensions cultural, social, política, econòmica i ambiental
des de l'equitat de gènere.
Els objectius del projecte són el desenvolupament de competències per esdevenir agents
de canvi i la promoció de l’educació en drets humans construint Ciutadania global des de
la pràctica d'accions educatives en l'àmbit local.
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Objectius
Al llarg del projecte es treballaran els següents objectius:
●
●
●
●

Desenvolupar competències d’educació en drets humans construint Ciutadania global;
Compartir reptes i pràctiques de l'educació en drets humans
Dissenyar i implementar pràctiques locals construint Ciutadania Global
Intercanviar bones pràctiques i espais de reflexió sobre els reptes i el rols dels
educadors/es en educació en drets humans construint Ciutadania Global.

Equip de formadors
El curs està coordinat per l'Associació d'Educadors de Drets Humans i està dirigit per un
equip internacional de formadors membres de l’equip del Consell d'Europa,
complementats amb el suport d'experts en parts concretes del programa.
El programa del curs ha estat elaborat amb els suggeriments de les entitats
coordinadores, però l'equip el pot adaptar segons l'experiència i les necessitats del grup.
Podeu trobar el programa aquí adjunt per ajudar-vos a tenir una idea sobre l'estructura
planificada i els elements principals del contingut.

Fase I: Continguts curs de Ciutadania Global
Introducció al curs de Ciutadania Global
Identitats i sentits de pertinença
Migració i acollida
Equitat de gèneres
Participació i pràctica local
Violències, transformació de conflictes
Ciutadanies Globals
Competències i metodologies d’Educació en Drets Humans

Aspectes Tècnics
Les sessions del curs de Formació (Fase
I) són els dimecres del 17 d’Octubre del
2018 al 12 de Desembre del 2018
Horari: de 17.30 a 20.30 hores
Les sessions presencials es faran a
l’espai de Lafede.cat
Carrer Tàpies 1-3 (Barcelona)
Preu: Gratuit.

Registra’t
Les persones destinatàries del curs són: Professionals de l'educació, educadors/es
socials, monitors/es i caps de lleure, mediadors comunitaris i personal laboral o voluntari
de les entitats que treballen amb infants i joves, professionals de joventut, mediadors
comunitaris,...
Tots les candidats han d’omplir el següent Formulari on-line
Els professionals de l’Educació que vulguin el certificat del Departament d’Educació cal
que s’inscriguin també a través del seu Formulari fins al 26 de Setembre.

AHEAD
L'Associació dEducadores i Educadors en els Drets Humans (AHEAD) és una organització no
governamental sense ànim de lucre. Organitza esdeveniments educatius i ofereix formació i
assessorament a organitzacions no governamentals i institucions educatives.
La missió de l'Associació és promoure l'educació en drets humans com a requisit per enfortir el
compromís amb una cultura de pau, democràcia i solidaritat.
Visita la nostra pàgina web
c/ Erasme de Janer nº8, 08001 Barcelona
ahead@aheadedu.org
Aquest Projecte és possible gràcies al suport del programa de Justícia Global de l'Ajuntament de
Barcelona

