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    Mind the Gap (Poctefa/Feder – Interreg) mugaz gaindiko proiektuak
artea eta kulturaren papera balioan jartzea bilatzen du, bai heziketa
prozesuetan, baita ere, gizarte barneratzaile baten eraikuntzan.
Pirinioen bi aldetako sektore zein testuinguru ezbedinetako erakunde
publiko eta elkarteekin, martxan jartzen ditugu kultura eta heziketa
ekintzak, ebaluazioak egiten ditugu inpaktua neurtzeko eta elkarrizketak
ehuntzen ditugu herritartasunaren garapenean prozesu artistikoak
sustatzeko.
 w ww.poctefamigap.eu

Ikuspegien bilaketan ekarpen bat egin, Hezkuntza sistema bere
osotasunean laguntzeko, hobetzen eta erronka eta errealitate berriei
egokitzen. 
Prozesu hezitzaile eta sozialak artea eta kulturarekin lotzen dituzten
ekintza eta iniziatiba ezberdinei ikusgaitasuna eman.
Promozio kulturala eta disziplinartekotasuna, politika publiko moduan
sendotuko duen arrazoibide eta modelo amankomuna sortzen parte
hartu.
Gure mugaz gaindiko proiektua bazkide berri eta lurraldeko aktoreekin
konektatu

Helburuak:

Mintegi honetan bereziki interesa pizten digu interkulturalitateak,

migratzaile gazteen harrerak eta gure gizartearen zabalkuntzak.

IZEN EMATEA : https://forms.gle/9ntzksaw14i6vAe57
info +:  lazos.liens.loturak@gmail.com

www.laboeduca.org

http://www.poctefamigap.eu/
http://www.poctefamigap.eu/
https://forms.gle/9ntzksaw14i6vAe57
http://www.laboeduca.org/


EGITARAUA

PONENTZIA OROKORRA

16h-16h30

Tomás Yerro -Idazlea eta Vianako Printzea Saria 2019

ESPERIENTZIEN PANELA

16h30-18h00

Arteterapia kartzelan: Ruth Miras. Fundación para la vida
(Madrid)
Sorkuntza artistikoa eta gizarte kohesioa 1: CÉMÉA
(Nouvelle Aquitaine)
Lankidetza esperientziak Eskola-Artistak 1: Huarteko Arte
Garaikide Zentroa 

WEBINAR 1 ASTEAZKENA, azaroak 18 16h-18h

WEBINAR 2 OSTEGUNA, azaroak 19  09.30h-11.30h

PONENTZIA OROKORRA

09h30-10h00

Ana Aliende -   Henri Lenaerts Zentroa (Irurre)

ESPERIENTZIEN PANELA

10h00-11h30

Artea eta migratzaile gazteak: Atherbea eta La Petite
Escalère (Baiona)
Lankidetza esperientziak Eskola-Artistak2: Planters con Arte  
(Girona) 
Kultura mediazioa eta herritartasuna: Les Nouveaux
Commanditaires / La Maison (Baiona)
Sorkuntza artistikoa eta gizarte kohesioa 2: Bakuva (Bilbo)

WEBINAR 2

Mintegia irauten duen bitartean, Fermin Alvira artistak mural edo instalazio
bat osatzen joango da "in progress", topaketan gertatuko dena oinarritzat hartuta.


