EDUCACIÓ EN DRETS: CURS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Treballes en un centre educatiu al que li agradaria introduir un enfocament de drets
d'infància i ciutadania global en el seu projecte educatiu? Aquest curs pot interessar-te!
Què és el curs d'Educació en Drets d'Infància?
Aquest curs introdueix les metodologies, eines i continguts necessàries per integrar un
projecte d'educació en drets d'infància i ciutadania global en un centre educatiu. És
d'especial interès pels qui vulguin impulsar el projecte als seus centres i la seva
realització per part del claustre és condició necessària per a l'obtenció del
reconeixement com a centre referent.
A través d'aquest curs podràs aprofundir en:
- Els Drets de la Infància i la ciutadania global: què són i per què són importants
en la teva labor educativa.
- Els continguts educatius sobre drets i ciutadania global: què caracteritza a
aquests continguts, eines didàctiques, quins són els aprenentatges clau.
- El projecte d'Educació en Drets: els àmbits de l'educació en drets, el compromís
del centre educatiu, l'autoavaluació.
- Els drets de la infància a la planificació escolar: eines per a la gestió del canvi,
coordinació en el claustre, el paper de la comunitat educativa.
- Els drets de la infància a l'aula: metes i objectius, com es pot abordar l'educació
en drets en diferents nivells educatius, l'enfocament de projectes i la integració
curricular per situacions.
Es tracta d'un curs de postgrau, dins de l'oferta de formació del professorat, pel qual és
necessari estar en possessió d'un títol de grau, llicenciat, diplomat, enginyer tècnic o
arquitecte tècnic. Està dirigit a professionals en actiu: docents, membres de l'equip
directiu i membres del departament d'orientació de centres educatius d'Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
El curs es realitza en modalitat online, dura 2 mesos, suposa la dedicació de 75 hores
lectives i la seva superació comporta el reconeixement de 3 crèdits ECTS.
Propera edició: 15 d´octubre al 21 de desembre.
Reserva la teva plaça! https://www.unicef.es/cat/node/6013
Per ampliar informació:
UNICEF Comitè Balears
Patricia Greses- pgreses@unicef.es
Telf. 913 788 592

