EDUCACIÓ PER LA PAU

Pau al cau

Nivell de dificultat: 2
Edat recomanada:
> 12 anys.

Intenció educativa:
• Relacionar els nivells de
transformació personal
(pacífic) i social (pacifista) amb els vuit àmbits
d’acció del Decenni de
Cultura de Pau.
• Establir un pla d’acció
de prioritats del centre
educatiu per al foment
de la pau.
Resum: Pluja d’idees en
forma de diana per veure com
treballar la pau des del dia a
dia del centre.
Temps: 30 minuts.
Tipus: Interior, tranquil•la.
Grup: A partir de 6 persones.
Material: Paper d’embalar o
cartolines amb el dibuix de la
diana (annex) amb els vuit àmbits d’acció de cultura de pau.

Font: Escola de Cultura de Pau.
Jocs de pau. Caixa d’eines per educar
per una cultura de pau.
La Catarata. Madrid, 2008.

Desenvolupament

Es formen 4 o 8 grups, i cada un agafa un o dos temes de la diana per omplir-la.

Valoració i conclusions

Cada persona pot valorar quines actituds i habilitats ha de treballar més, plantejar-se objectius assolibles i revisar regularment (cada 15 dies, per exemple) fins a quin punt està fent
esforços. Valoreu també, pel que fa al vostre grup o centre, quines accions es poden fer i
planifiqueu-les com a properes activitats.

Altres indicacions

Si hi ha pocs participants, l’activitat es pot fer en un sol grup i amb una diana sencera. Si es fa per
grups, cada un pot treballar un triangle o dos i ajuntar-los posteriorment.
Aquesta activitat pot servir d’avaluació final si s’han treballat més activitats sobre la cultura de pau i els
seus components.

Propostes d’acció:

Podreu contrastar el vostre pla d’acció amb els punts prioritaris del Programa d’Acció per la
Cultura de Pau de les Nacions Unides (http://www.fund-culturadepaz.org/DECLARACIONES%20
RESOLUCIONES/Declaracion%20Cdpaz%20Esp.pdf).
Si porteu a terme el vostre propi pla d’acció i en traieu uns bons resultats, podeu explicar el que
heu fet a la pàgina http://www.decade-culture-of-peace.org/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi, que recull el
que diferents actors de la societat civil estan fent a favor de la cultura de pau, per donar idees a
altres grups del que es pot fer.
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Annex Pau al cau

(un únic esquema en gran per a tot el grup)

Respecte als
drets humans

Participació
democràtica

Educació
per
la cultura
de pau

3.

Comprensió,
tolerància i
solidaritat

2.

1.
Lliure
circulació
d’informació i
coneixement

Desenvolupament econòmic
i social
sostenible

Igualtat entre
dones i homes

Pau i seguretat
internacionals

1. ACTITUDS que haig d’adoptar jo mateix/a, i en la relació amb les persones properes
2. CONDICIONS que s’han de crear al nostre grup o centre
3. CONDICIONS que es poden fomentar al poble/ciutat, a l’estat i al món
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