PROCÉS PARTICIPATIU VPDCV
Sèrie de grups focals
Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global

Dimarts 3 de novembre de 2020
16:30 a 18.30 hores

Programa
Proceso

Cap a una educació per a una ciutadania
global, crítica i mobilitzada
Context
L'Educació per a la Ciutadania Global (EpCG) és un constructe àmpliament acceptat entre els agents educatius
d'àmbits diversos. L'elaboració de l'Estratègia d'Educació per al Desenvolupament en l'àmbit formal de la
Comunitat Valenciana i, posteriorment, de l'Estratègia d'Educació per al Desenvolupament en l'àmbit no
formal de l'Ajuntament de València, han constituït la base per al desenvolupament de processos de
participació que han facilitat, al seu torn, l'avanç cap a una educació per al desenvolupament amb visió global,
crítica i mobilitzadora de processos de transformació social en el marc de l'agenda mundial per al
desenvolupament sostenible. Els processos d'acompanyament (ponència tècnica, grups de treball) dels marcs
estratègics de planificació en matèria de EpCG, han generat en els últims quatre anys aliances multiactor,
actuacions multinivell i debats d'ampli calat sobre el model d'educació per al desenvolupament que es
persegueix, la visió de la ciutadania global sobre la qual se sustenta aquest model, els agents rellevants per al
seu desenvolupament, l'harmonització de polítiques públiques o els models i instruments d'avaluació més
adequats per a generar aprenentatges compartits, entre d’altres.
L'objectiu d'aquest grup focal és compartir aquests debats necessaris, i recollir propostes d'avanç que puguen
ser incorporades en termes d'objectius i resultats en el V Pla Director de la Cooperació valenciana.

Qüestions Clau


Visió: Cap a quin model d'Educació per al Desenvolupament volem avançar en els pròxims 4 anys?



Quins et semblen els agents educatius més rellevants? Quines són les claus per a involucrar a aquests
agents educatius en els processos de transformació social que volem generar?



Una educació compromesa amb l'aprenentatge: com desenvolupar i compartir coneixement per a
afegir valor a allò que fem.

Coordinació i relatoria
Sandra Boni, professora de la Universitat Politècnica de València i membre en qualitat d’expert del Consell
Valencià de Cooperació.

Ponents
Sergio Belda, professor de la Universitat de València.
Eva Caballero, Coordinadora Valenciana d’ONGD.
María Rosa Goldar, professora de la Universitat Nacional de Cuyo en Argentina i membre del Consell
d’Educació Popular d’Amèrica Llatina i El Carib.
Eva Martínez, directora del Cefire territorial de Torrent.
María Sanchez, directora de la Universitat Popular de Na Rovella.
Araceli Senantes, professora de la Universidade da Coruña.

Dates
El grup focal en línia tindrà lloc el dimarts 3 de novembre, de 16.30 a 18.30 hores (2 hores de durada)

Metodologia
La sessió participativa es realitzarà en modalitat de seminari web, a través de la plataforma Zoom amb emissió
en directe en la xarxa youtubelive. Els participants podran realitzar les seues aportacions a través de tres
modalitats:
• Abans del seminari: enviant per correu electrònic el qüestionari d’aportacions prèvies que sel’s
remetrà per correu electrònic als participants una vegada sol·licitada la inscripció.
• Durant el grup focal: a través del xat o del panell de convidats.
• Al termini del seminari: es podran fer aportacions en línia al document resum del grup focal elaborat
per la persona relatora.

Inscripció
Cal omplir el formulari d'inscripció en línia disponible en la web de cooperació valenciana . Una vegada admesa
la inscripció, es remetrà a la persona interessada un correu electrònic amb informació d'accés al grup focal en
línia.

EN UN CLICK
Estratègia de EpD en l'àmbit formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021
Estratègia de EpD en l'àmbit no formal en la ciutat de València 2019-2022
Diagnòstic d'educació per al desenvolupament en l'àmbit no formal en la ciutat de València
Avaluació intermèdia de l'Estratègia d'EpD en l'àmbit formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021
Mapatge de convocatòries d'EpD i innovació educativa 2019
Informes d'incidència dels projectes d'EpCG en centres educatius 2016, 2017 y 2018
Memòria de conclusions del taller participatiu sobre avaluació de projectes d'EpCG (juliol de 2019)
Programa y agenda del procés participatiu per a l'elaboració del V Pla Director

