Xàtiva acull un curs per a formar a professionals de l’educació en matèria de desenvolupament sostenible

El curs “Educació 2030: Recursos educatius per al desenvolupament sostenible” té com
a finalitat dotar de recursos a professors i mestres per introduir l’Agenda 2030 en l’àmbit
educatiu.
Xàtiva, 22 de gener de 2020.- Del 10 de febrer al 9 de març Xàtiva acollirà el curs “Educació
2030: Recursos educatius per al desenvolupament sostenible” destinat a professionals de
l’educació de tots els nivells educatius amb els objectius de, en primer lloc, donar a conèixer
entre el professorat i mestres participants l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i
traslladar el potencial didàctic dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a
desenvolupar en la comunitat educativa les actituds, els valors, les competències i els
coneixements per a contribuir proactivament a l’assoliment de societats més igualitàries,
inclusives i sostenibles. En segon lloc, es pretén proveir als participants dels recursos i eines
metodològiques que faciliten el desenvolupament de pràctiques i projectes educatius en l’aula
i/o centre per a aconseguir l’objectiu anterior, i motivar-los a la seua implementació des d’un
enfocament col·laboratiu.
Aquest curs, que és gratuït i necessita d’una inscripció prèvia al Cefire, està organitzat
conjuntament entre el Fons Valencià per la Solidaritat, el Cefire Territorial de Xàtiva i la Direcció
General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, i té
una durada total de 30 hores i un format semipresencial (part online i part presencial). La part
online es cursarà a través de la plataforma “moodle” del Cefire i consta de dos mòduls
formatius: el Mòdul I familiaritzarà als participants amb l’Agenda 2030 i els ODS, tractant-ho en
clau educativa en el Mòdul II. La part online estarà en funcionament durant tot el curs, i serà
tutoritzada per dos assessors del Cefire i per un tècnic del Fons.
Per altra banda, i paral·lelament a la part online, es realitzarà la part presencial que consta de 3
sessions que es realitzaran el 10 i 17 de febrer i el 9 de març, en horari de 17:30h a 20:00h, a
la seu del Cefire de Xàtiva (Av. Juan Francés, 1 – Edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes). Pel que
fa al contingut de la part presencial, a la Sessió I, que serà impartida per Natxo Peñarrocha,
Tècnic d’Educació per al Desenvolupament del Fons Valencià, introduirà conceptes i
presentarà el programa “In/Sostenibles” com a instrument per a treballar el desenvolupament
sostenible en l’espai educatiu. En la Sessió II, mestres i professors mostraran diferents
projectes i experiències basades en el desenvolupament sostenible i realitzats a l’àmbit
educatiu. Per finalitzar, en la Sessió 3 tindrà lloc l’exposició de projectes educatius
desenvolupats pels participants del curs.
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