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Hoxe, máis ca nunca, a cidadanía adquiriu un gran interese no campo das
ciencias humanas e sociais polas súas implicacións teóricas e prácticas nas
sociedades modernas, interese que tamén se constata no ámbito das políticas
educativas da actualidade.
O concepto de cidadanía, un concepto ligado a un modelo social concreto,
estivo sometido a unha mutación permanente dende o concepto clásico, que o
asocia ó ámbito do público, frente ó privado, e a súa posterior vinculación ó
contexto de Estado-Nación, ata a complexidade que actualmente rodea ó térmo
aberto a novos escenarios globais e multiculturais.
As perspectivas que presiden o concepto actual de cidadanía mostran súas
dimensións globais, interculturais e a necesidade de extender a concepción dunha
cidadanía de carácter local cara a intercidadanía. Ademáis, hoxe camíñase cara
unha cidadanía intercultural á vez activa, responsable e crítica.
Esto explica o valor que está cobrando na chamada segunda modernidade
a Educación para a Cidadanía dentro das políticas de formación, tanto no marco
da educación escolar coma no marco da educación permanente. A Educación
para a Cidadanía intégrase no currículo escolar có obxetivo de favorecer no
alumno a comprensión dos seus papeis e responsabilidades como cidadáns
dende os espacios máis próximos, a cidade, ata os máis globais, o mundo. Esto
comporta unha educación en valores, que guíen a acción, como o
desenvolvemento de competencias que posibiliten actuar. Todos os espacios
socioeducativos, dende a familia á escola, os espacios reais e os virtuais da
educación continua, o medio de traballo, a cidade, as asociacións, os medios de
comunicación... están implicados e deben contribuir á educación e á aprendizaxe
da cidadanía.
Estas III Conversas Pedagóxicas pretenden aportar valiosas reflexións que
leven a poñer en marcha eficaces proxectos educativos no ámbito da Educación
para a Cidadanía e a Convivencia Pacífica.
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D. José Joaquín Cerezo Gómez. Fundación Santa María
D. José Mª González Ochoa. Fundación Santa María
D. X. Manuel Cid Fernández. Universidade de Vigo
D. Antonio López Castedo. Universidade de Vigo
Dª Mª Carmen Benso Calvo. Universidade de Vigo
Dª Mª Carmen Pereira Domínguez. Universidade de Vigo
Dª Eva Mónica Martínez Suárez. Universidade de Vigo
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Programación

Mércores, 11 de maio de 2005
9:00- Entrega da documentación
10:00- Acto de inauguración

10:30 -O protagonismo dos cidadáns no proceso educativo: participación e
educación.
Dra. Dª Concepción Máiztegui Oñate.
Universidade de Deusto. Bilbao.
12:00- Pausa-café
12:30- Valores na política educativa española. Consideracións sobre a
situación actual.
Dr. D. Diego Sevilla Merino.
Universidade de Granada.
14:00- Xantar
17: 00- A educación en valores como obxetivo da formación para a
convivencia.
Dr. D. José Manuel Touriñán López.
Universidade Santiago de Compostela.
18:30- Pausa-café
19:00- A globalización e os cambios no mundo da educación.
Dr. D. Luis Fernando Valero Iglesias.
Universidade Rovira i Virgili. Tarragona.
20:30- Acto de clausura e entrega de Diplomas
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III CONVERSAS PEDAGÓXICAS
Educación para a cidadanía e a convivencia pacífica
Coordinación
Dª Mª Carmen Benso Calvo
Dª Mª Carmen Pereira Domínguez.
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa
Área de Teoría e Historia da Educación
Facultade de Ciencias da Educación
Avda. Castelao, s/n. Campus Universitario de Ourense
32004 Ourense
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Universidade de Vigo

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos Edificio Politécnico
Campus de Ourense
ORGANIZA
Área de Teoría e Historia da Educación
COLABORA
Departamento de Análise e Intervención
Psicosocioeducatica
Facultade de Ciencias da Educación
COORDINACIÓN DAS III CONVERSAS PEDAGÓXICAS
Dª Mª Carmen Benso Calvo
Dª Mª Carmen Pereira Domínguez
Admisión e matrícula (gratuita)
Entrega de Diploma (10 hrs)
Por estricta orde de solicitude
PATROCINA

www.fundacionsantamaria.org
General Moscardó, 3 - 28020 Madrid

