ERA GLOBAL: EDUCACIÓ, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
• Estem en un món nou, canviant, complex, difícil de definir i predir en
la seva dinàmica global.
• El món ha canviat (problemes, reptes)
canvis educatius i en
les maneres d’actuar i entendre la cooperació i la solidaritat

CANVIS EN EDUCACIÓ, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Informe
Delors
1996

ONU

ONU

UNESCO

2000

2015

2015

KAIROS
2020

UNESCO
10/11/2021

TERCER CONTRACTE SOCIAL PER L’EDUCACIÓ – Kairós
https://kairos-educacion.com
Competències bàsiques per desenvolupar-se personal i
professionalment. Objectiu viure en societat i obtenir un treball
digne
Finals segle XX inicis XXI: Competències tècniques i professionals.
Increment de les universitats i estudiants universitaris. Continuen
desigualtats

3 eixos: 1) Fomentar valors requerits per la nova societat. 2) Adquisició de
coneixements, habilitats i destreses bàsiques per aprendre a aprendre al llarg
de la vida 3) Desenvolupament de capacitats i competències per afrontar els
reptes i canvis del segle XXI

http://kairos-educacion.com/descargas/tercer_contrato_educacion_Kairos.pdf

Equip mundial
217 professionals
compromesos amb
l’educació.
Amèrica, Àfrica i Europa.

 25 fòrums.
 Articles acadèmics.
 27 vídeo conferències.
 Congrés Mundial de
l’Educació: fòrums,
conferències
magistrals, plenàries,
presentacions culturals.
 Aportacions individuals
membres KAIRÓS.
 Anàlisis de múltiples y
diversos documents de
referència.
 Visites i reunions

Inclou:
• Preàmbul i
argumentari
• TCSE
• Accions a realitzar i
implementació
• Acords, documents,
declaracions de
referència.
• Membres de Kairós

Anàlisi educació a nivell mundial
A- Caracterització i finançament

B- Accés i cobertura

C- Permanència i abandonament escolar
D- Qualitat i pertinença: Condicions econòmiques, socials, materials centres,
currículum, formació professorat, gestió

Premisses per transformar l’educació
L’educació com a bé públic. Obligació dels estats
Accés a l‘educació, internet, com a drets humans universals

Democratitzar l’accés a la informació i els coneixements
Garantir la superació de les desigualtats socials, educació inclusiva

Què cal promoure?
Una educació centrada en l’aprenentatge

Focalitzada en la solidaritat i l’acció col·lectiva

Que consideri les característiques, capacitats, potencialitats, limitacions
i dificultats individuals.
Que consideri les característiques, tradicions, diversitat cultural, visions i
cosmovisions de la comunitat, poble, ètnia, per un desenvolupament amb
solidaritat

També cal promoure:
Gestió democràtica de l’educació
Treball en xarxes reals, virtuals i multimodals. Combinació entre presencial i
digital. Relacionar educació formal, informal i no formal.
Continguts pertinents a la nova era i més flexibles.
Metodologies actives, participatives i transdiciplinàries.

Diàleg entre les ciències i sabers dels pobles
Cooperació internacional solidària, amb visió i acció local. Formació per una
ciutadania planetària i local
Respecte i unitat en la diversitat pel bé comú

INCIDIR EN:
Valors : Responsabilitat, Compromis, Disciplina, Respecte,
Interculturalitat, Equitat, Justícia, Empatia, Solidaritat, Humanisme
universal, Sostenibilitat
Lluita contra:
• Racisme, xenofòbia, homofòbia, violència de tot tipus.
Defensa de la llibertat i respecte

• A las creences, orientació sexual, credos i ideologies

Competències Segle XXI: Pensament crític, comunicació,
col·laboració, connectivitat, creativitat, resiliència, innovació, acció
transformadora, lideratge, educació emocional....

QUÈ HEM DE
FER?

COMPLEXITAT

• Promoure una educació transformadora
per construir un món més just, inclusiu,
divers, democràtic i solidari, on ningú no
quedi enrere, i assumir els ODS com a
propis.

• Acció transformadora complexa
d'aconseguir, necessitem educar una
ciutadania activa, crítica, creativa,
democràtica i responsable per donar
resposta als reptes actuals i de futur, els
quals tenim molt ben definits en els ODS

COM FERHO?

AMB QUI?

• Analitzant necessitats i transformant sistemes
d’aprenentatge i ensenyament.
• Incorporant noves perspectives i modalitats,
involucrant altres actors, cocreant junts.
• Generant confiança, complicitats, sinergies, entre
la ciutadania, entitats, empreses i institucions
perquè tal que hi donin suport.
• Recolzant al professorat i centres educatius

• Complicitat i suport dels organismes internacionals
com UNESCO, organitzacions educatives a nivell local,
regional, internacional: conselleries, sindicats, ONGs,
entitats sòlidàries, empresarials, econòmiques,
financeres, culturals, esportives...
• Necessitem tenir clars els rols de cada organització.

EXEMPLE COOPERACIÓ SOLIDÀRIA Kairós-Haití
7 juliol Assassinat primer Ministre Haití. Caos en el país . Contacte Kairós /UEH

14 agost 2021 . Terratrèmol

15 agost 2021: Reunió amb UEH i Universitats Regionals Haití

24 d’agost: Reunió amb AUF

11 setembre : Recepció document necessitats universitats haitianes
13 setembre 2021. Acords Kairós/Universitats Haitianes: Formació postgrau UDUAL AUF (Agencia Universitària Francòfona)-Universitats Haití. Formació i capacitació en
emergències sanitàries UNC (U Nacional de Córdoba (Argentina).

Exemple: III Encuentro Cátedras Universitarias de Responsabilidad Social La Rábida 1-2 desembre 2021- Manifest amb 10 punts
1- Invertir en Educació
2- Trobar noves formes de consens social
3- Vetllar per la igualtat d’oportunitats
4- Recolzar lleis: consulta pública, avaluació
impactes.
5- L’ ètica del be comú
6- Educació amb comportaments ètics i ciutadans i
esperit crític.
7- La recerca de la veritat per mitjà de la paraula.

8- Crear aliances per assolir els ODS
9- Treballar estil olivera: donant fruits sense flors i a
llarg termini (sense ostentacions)
10- De les actituds als comportaments. Mostrant
pràctiques i models referents. L’ exemplaritat com a
ideal de dignitat.

Moltes gràcies!!!!
Cal que en continuem parlant!!!!
Estic a la vostra disposició !!!!

rosa.terradellas@udg.edu
Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat
dir.crrs@udg.edu

