Projecte 2931
ESCOLTEM ELS REFUGIATS: APRENEM A SER, APRENEM A CONVIURE
RESUM:
“Escoltem els Refugiats: aprenem a ser, aprenem a conviure” es un
projecte que té com a propòsit continuar treballant amb la comunitat
educativa formal i no formal, que atén els infants i joves entre 6 i 18
anys, per formar-los en totes aquelles qüestions que tenen relació
amb el desplaçament forçat, fomentar el respecte dels DDHH i
potenciar l’empatia com a eina d’aprenentatge, tot promovent
l’educació de valors, la cultura de la pau i el respecte a qui és diferent.
Els infants i joves presencien a l’aula el relat en primera persona
d’un/a refugiat/da, que explica la seva història de vida, inclosa
l’acollida a Catalunya.

Àmbit:
Tallers a les escoles / centres de
lleure

L’èxit del projecte rau en la capacitat de generar empatia tant envers
el testimoni com amb les analogies que es realitzen amb la memòria
de l’exili català. La comprensió dels motius que porten a aquestes
persones a fugir dels seus països d’origen contribueix a la lluita contra
el racisme i la xenofòbia a les aules i en el conjunt de la nostra
societat.

Entitat que executa:
Comitè Català per als Refugiats
– Catalunya amb ACNUR

Per dur a terme el projecte es planteja impulsar el Circuit de Tallers
Educatius “Fem-los Créixer” per a Primària i “Escoltem els Refugiats”
per a Secundària/Batxillerat, durant els cursos escolars 2014-15 i
2015-16.

Abast territorial:
Tot el país
Durada:
12 mesos

Pressupost
Import total:
40.706,10 euros
Import sol·licitat: 17.387,50 euros
Import aprovat: 17.387,50 euros

Tanmateix, a més de complir amb la dimensió de la Formació per al
Desenvolupament de l’EpD, el projecte buscarà implicar tant els
centres que participin en els tallers com aquells que utilitzin diferents
recursos educatius, en el desenvolupament d’iniciatives solidàries que desenvolupin els mateixos joves i
infants. Volem establir les bases per a una implantació progressiva de la metodologia d’Aprenentatge i
Servei i impulsar iniciatives que tinguin com a objectiu millorar l’acollida de les persones necessitades de
protecció internacional a Catalunya.
El projecte que es presenta és bianual, abraça de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2016.
La subvenció que se sol·licita al Fons Català és per a l’execució del segon any.

