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Lisboa, (21 de novembro) - “Construir um Mundo de Justiça e Solidariedade: Educação Global no Sistema Escolar”
é uma conferência co-organizada pelo GENE – Global Education Network Europe, Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Direção-Geral da Educação, Ministério da
Educação de Portugal, em parceria com a UNESCO e com o apoio da Comissão Europeia.
O GENE e seus parceiros acreditam que há uma necessidade crescente de Educação Global se quisermos estar
melhor equipados para lidar com os tempos difíceis que vivemos. A Europa e outras partes do mundo enfrentam
ameaças crescentes à democracia e desafios ao multilateralismo que minam os esforços para construir um
mundo de justiça e solidariedade. A Educação Global “é uma educação que abre os olhos e as mentes das pessoas
para as realidades do mundo e as desperta para criar um mundo de maior justiça, equidade e direitos humanos
para todos”. Engloba outras designações como a Educação para a Cidadania Global, a Educação para o
Desenvolvimento ou a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A Educação Global pode ser uma chave
que permite capacitar as pessoas a entenderem melhor os problemas globais e a complexidade das inter-relações
entre eles, bem como refletir criticamente e explorar formas de promover a mudança social.
A Conferência procura refletir sobre uma questão que nos interessa a todos: como pode o sistema escolar
contribuir para a construção de um mundo justo e solidário? Como podemos aprender na escola a compreender
o mundo em que vivemos, para que possamos construir um mundo melhor?
O evento reúne responsáveis políticos, educadores e educadoras, investigadores e organizações da sociedade
civil com experiência na área da Educação Global, para refletir em conjunto sobre estes temas. Teremos
presentes representantes de mais de 33 países e cerca de 100 organizações, incluindo Ministérios da Educação
e Negócios Estrangeiros e Agências, Universidades e Institutos de Investigação, Organizações da Sociedade Civil
e Organizações Internacionais, como a UNESCO e a OCDE. A lista dos oradores está disponível em
https://conference.gene.education/workshops/speakers-facilitators/.
No ano em que celebramos o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, este evento não
poderia chegar em melhor hora. É nosso dever comum assegurar que defendemos a ideia simples, mas
fundamental, proclamada na Declaração de que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos”.
Para mais informações, visite: https://conference.gene.education/ e redes sociais #GENELisbon
O evento será transmitido ao vivo durante as sessões plenárias (das 9:00 às 11:00 / 16:30 às 17:30).
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