Gestió serveis-equipaments : Curs en línia "Union of
minorities. Educational tools for the European cultural
mosaic"
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Sense Ànim de Lucre
Tipus entrada al calendari: Gestió serveis-equipaments
Temàtica activitat del calendari: Curs en línia, gestió de conflictes, interculturalitat
Tags: cultura, cursos
Dates de realització

Del divendres 2 de novembre de 2018 al divendres 30 de novembre de 2018
Dates d'inscripció

Del divendres 2 de novembre de 2018 al divendres 30 de novembre de 2018
Descripció

La Fundació privada FICAT, el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya-CEESC i
la Fundació Catalunya Voluntària-FCV promouen el curs "Union of minorities. Educational
tools for the European cultural mosaic", al qual ja es pot ja accedir de forma gratuïta en línia!
El curs està dirigit a professionals de l’educació, reglada o no reglada, i a totes aquelles
persones que treballen en entorns multiculturals i que volen millorar les seves capacitats
d’aprenentatge intercultural, de gestió de la diversitat cultural i, en definitiva, aprofitar i
donar valor a aquesta diversitat per assolir objectius d’aprenentatge més rellevants.
El curs, en anglès, consta de 6 mòduls i tracta de temes tan diversos com són
l’autoavaluació i consciència sobre la cultura d’un/a mateix/a, la lluita en contra de la
discriminació i dels prejudicis, amb informació i tècniques per afavorir la inclusió,la
participació, la creativitat o l’ avaluació continuada en tot treball educatiu. El curs incorpora
coneixements molt diversos i complementaris, des de tècniques de gestió de conflictes i de
mediació, fins a aprenentatges de l’educació social, de l’educació per la pau o de la gestió
organitzativa aplicats a la gestió de la multiculturalitat.
Més informació: https://www.catalunyavoluntaria.cat/curs-obert-i-massiu-en-linia/
Font: Fundació Catalunya Voluntària

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/79756
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