Qui pot
participar?

Metodologia
La metodologia és participativa, oberta i de

Busquem que aquesta estratègia compte

diàleg constant. Per això es faran dos ta-

amb el major nombre de veus possi-

llers a cada província (maig i juliol) de la co-

bles: ONGD, professorat (infantil, primà-

munitat i s'habilitarà una bústia de l'estratè-

ria, secundària, batxillerat, FP, universitat,

gia a la web, perquè el major nombre possible

i altres àmbits formals), administració i

de veus compartisca experiències relaciona-

altres actors (voluntariat, xarxes, sindi-

des amb l'ED formal, visió de futur, obstacles

cats, plataformes, col·lectius socials, etc.)

trobats i idees sobre com s'haurien d'avaluar

que estiguen practicant o interessats en

les accions ED per garantir-ne la sostenibili-

l'ED en l'àmbit formal.

tat i l’impacte a llarg termini.
El web permetrà l'accés a la bústia, informarà

Com participar
A través de:

Tallers (inscripció prèvia) Maig: 19
València, 20 Alacant, 23 Castelló.
Juliol: 5 Elx, 6 Vila-real, 7 Quart de
Poblet

La bústia de l'estratègia (via
web) habilitada de l'1 de maig al 30
de juliol.

de les dates dels tallers, dels resultats al
llarg del procés i dels actes de difusió.

Contacte:
estrategiaed.cv@gmail.com

Des de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb el suport tècnic de l'Institut d'Innovació i Gestió del Coneixement, INGENIO (CSIC-UPV), comencem un període de cocreació per realitzar la ...

Estratègia de
l'Educació per al
Desenvolupament
(ED)Formal de la
Comunitat
Valenciana

Què entenem per
ED?

S'entén l'ED com un procés per generar
consciències crítiques, fer a cada persona
responsable i activa (compromesa), a fi de
construir una nova societat civil, tant al
Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat, entesa aquesta com corresponsabilitat -en el desenvolupament estem tots
embarcats, ja no hi ha fronteres ni distàncies geogràfiques-, i participativa, les demandes, necessitats, preocupacions i anàlisi
es tinguin en compte a l'hora de la presa de
decisions polítiques, econòmiques i socials
(CONGDE, 2012) .
L'ED és una educació a llarg termini per a
la transformació en ciutadanes i ciutadans crítics i per tant persegueix impulsar
l'intercanvi, conscienciació i presa d'acció.

Què es pretén aconsseguir?
L'objectiu és elaborar l'Estratègia d'EPD en
l'àmbit formal de la CV.
L'Estratègia pretén contribuir a la realització
d'una política pública en matèria d'Educació per al Desenvolupament (ED) en
l'àmbit educatiu formal que impulse pràctiques inclusives i transformadores,
connecte l'ED amb altres prioritats de la
cooperació valenciana i analitze les pràctiques actuals d'ED formal per tal de generar
coneixements i aprenentatge rellevants.
Com a innovació, aquesta estratègia la farem de manera col·laborativa, i per això
busquem la participació dels múltiples actors que estan involucrats en l'ED formal.
L'Estratègia vol ser un punt d'inici, un diagnòstic que pren de partida l'educació
formal per facilitar l'articulació entre els diversos actors i oferir una anàlisi conjunta
d'on ens trobem, cap a on es dirigeixen
les accions i línies de treball, i com ens agradaria que s’avaluaren i es reorientaren en
els anys successius.

Qui la facilita?
L'equip d'INGENIO (CSIC-UPV) tindrà el paper de facilitar, sistematitzar,
analitzar i difondre els resultats obtinguts de la informació recollida en:


Els tallers (2 per província)



La pàgina web, a través de la
bústia de l'Estratègia



Actes de difusió anunciats via
web

Vos esperem als talleres de
maig i juliol (consulteu la web o
el correu per a dates exactes) i
a la bústia de l’Estratègia
Estratègia per a l’ED Formal de
la CV

Web: en construcció

Contacte:
estrategiaed.cv@gmail.com

