Formació en Educació en Drets
Humans per a educadores en
l'àmbit de la joventut
La Formació en Educació en Drets Humans per a educadores en l'àmbit de la joventut parteix
del convenciment que l'Educació és l'eina més poderosa que tenim a les nostres mans per
transformar el món injust i violent en el qual vivim.
La Formació es recolza també en la “Carta del Consell d'Europa sobre l'educació per a la
ciutadania democràtica i l'educació en drets humans” que defensa que qualsevol persona (...)
hauria de tenir accés (...) a una educació en drets humans.
Amb aquesta formació dirigida a persones que es dediquen a l'educació amb joves volem oferir
un espai segur d'aprenentatge col·lectiu per ser capaços d'impregnar la nostra tasca educativa
amb joves d'una perspectiva de Drets Humans així com empoderar-nos per poder abordar
temàtiques relacionades amb la vulneració de Drets Humans en el nostre context que afecten
directa o indirectament a les persones joves.
Conscients de la gran multiplicitat d'actors que juguen un paper fonamental a l'educació de les
persones joves, volem convidar a perfils diversos, de diferents àmbits educatius, ja sigui formal,
no-formal o informal. Volem comptar amb formadores, facilitadores, educadores socials,
professores, dinamitzadores juvenils, tècniques de joventut, treballadores socials, etc.
Data inici: Dilluns, 12 Novembre 2018
Data final: Divendres, 16 Novembre 2018
Data final inscripció: Diumenge, 14 Octubre 2018
Dies de la setmana: Dimarts a dissabte
Adreça:
Dades de contacte: Clara Giberga - l Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:
El curs té per finalitat oferir eines als qui treballen amb joves per fomentar la seva
participació activa en la promoció dels Drets Humans, a través de l'enfocament d'Educació
en Drets Humans.

Objectius:
- Conscienciar de la importància del rol dels/les educadors/as juvenils en la defensa i
impuls dels DH i la EDH.
- Iniciar un diàleg sobre qüestions relacionades amb els DH en la realitat local.
- Encuriosir i aconseguir que les participants actuïn com a canal cap a les joves amb els qui
treballen.
- Desenvolupar les competències dels/les educadors/as juvenils en aquest camp.
- Explorar i compartir eines de diferents àmbits que recolzin l'enfocament de EDH.
El projecte es desenvoluparà sobre la base de l'enfocament d'Educació en Drets Humans
amb influència de l'Educació No Formal. En matèria de Drets Humans, tal com planteja el
Manual "Compass" del CoE, "saber sobre ells no és suficient; les persones també han de
desenvolupar habilitats i actituds per actuar conjuntament per defensar-los, i han d'utilitzar
els seus caps, cors i mans per aconseguir els canvis personals i socials necessaris per a la
creació d'una cultura global de Drets Humans". Així doncs, la metodologia anirà enfocada al
desenvolupament competencial: aprendre sobre Drets Humans (conèixer-los, saber què
són, com estan salvaguardats i protegits), a través dels Drets Humans (la forma en què es
desenvolupa l'aprenentatge ha de ser coherent amb dites Dretes) i per als Drets Humans
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(desenvolupar la capacitat d'aplicar els Drets Humans en les nostres vides i actuar per
promoure'ls i defensar-los).
Altra informació relevant:
El curs es desenvoluparà en castellà i es buscarà la manera d'acompanyar col·lectivament la
participació de qui no se senti plenament còmoda amb la seva competència lingüística en
castellà.
Organitza: Servei Civil Internacional - Egeria Desarrollo Social

