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15:00 Akreditazio eta materialen entrega
Prest	gaude!
Ziurgabetasunaren aurrean hezkuntza askatzailea, Gizarte Eraldaketarako
Hezkuntzaren V. Biltzarra hasiko dugu. Beharrezko materialak bildu,
musukoa ondo ipini eta prestatu zaitez, hainbeste denbora pasa eta gero… 
aurpegiak ikusiko baititugu berriro ere! Tira, aurpegi zati bat! 

Lekua: Iparraldeko halla.

16:00 Ongi etorria
Digitaletik	presentzialera
Elkarrekin egon gaitezkeela ospatzeko, ongietorri berezia prestatu dugu. 
Umorea eta ironia oinarrituta, iraganera bidaiatuko dugu, aurreko lau 
kongresuen bilakaera markatu duten hezkuntza-ekintzako
30 urteen ibilbide laburra egiteko.
Nola iritsi gara honaino? Galdera honen erantzunaren bila, digitaletik 
presentzialera gurutzatuko dugu.

Lekua: Francisco de Vitoria Auditoriuma.

17:00 Aurkezpen kolektiboa
Nor	gara?
Dinamika batzuen bitartez, aurkezpen kolektibo bat egingo dugu.
Helburua elkar ezagutzea izango da, hau da: gure identitateei, gure interesei, 
gure kolektiboei eta abarri buruz ikertuko dugu. Gizarte Eraldaketarako 
Hezkuntzaren V. Biltzarrean parte hartuko dugunon esperientziak
eta ezagutzak kartografiatu nahi ditugu.

Lekua: Francisco de Vitoria Auditoriuma.

Erakunde-mahaia
Erakundeen	txanda
Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren V. Biltzarra inauguratzeko ekitaldi hau barne 
hartzen duen proiektuaren babesleen ordezkariak izango ditugu. 

Lekua: Francisco de Vitoria Auditoriuma.

16:30

17:30 V. Biltzarraren eraikuntza kolektiboaren prozesuari buruzko sarrera
Elkar-eraikitzen:	Lurralde	Topaketei	buruz
Duela urtebete baino gehiago, Lurralde Topaketak hasi genituen, hezkuntza 
eraldatzailearen hainbat prozesu ezagutzeko. Bilbo, Galizia, Madril eta Melillako 
hainbat erakunde eta kolektiboren laguntzari esker, esperientziak eta jakintzak 
biltzen joan ginen, Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren V. Biltzar honi forma 
emateko elementu komun eta estrategikoak identifikatzeko asmoarekin. 
Azalpen labur honen bidez, funtsezko prozesu hori hurbildu nahi dugu 
ezinbestekoa izan delako ekitaldia eta haren Ildo Estrategikoak definitzerakoan.

Lekua: Francisco de Vitoria Auditoriuma.

Gizarte Eraldaketarako
Hezkuntzaren
V. Biltzarra Europa Biltzar Jauregia, Vitoria-Gasteiz

2021eko Azaroaren 18, 19 eta 20an

Ziurgabetasunaren aurrean,
hezkuntza askatzailea



18:30 Esparru-txostena
Utopiak	ekintzan	eraikitzen:	Gizarte	Eraldaketarako	Hezkuntzaren	
erronkak
María	Paula	Menesesen hitzaldia, Laura	Nuño	de	la	Rosaren 
dinamizazioarekin.
Hitzaldi honen bidez, hezkuntza kritiko emantzipatzailearen erronkak 
aldaketa soziokulturalerako proposamen gisa kokatu nahi ditugu, ordena 
hegemonikoari (heteropatriarkala, kapitalista, estraktibista eta koloniala) 
eta pandemiak areagotu dituen arazoei aurre egiteko.
Hausnarketa kokatu eta kontestualizatu batetik abiatuta, hitzaldi honek 
hurrengo egunetan egingo diren sorkuntza kolektiboko espazioen lana 
pentsatzeko eta sakontzeko ulermen-esparrua eskainiko du ponentzia honek.

Lekua: Francisco de Vitoria Auditoriuma.

18:00 Etenaldia
Lekua: Estibaliz aretoa.

09:30 Hizketaldia
Hezkuntza	kritikoa:	teoria	eta	praktika	mugimendu	sozial	
emantzipatzaileetatik
Lía	Pinheiro	Barbosa eta Marta	Pascual	Rodríguezen arteko hizketaldia, 
Begoña	Zabala	Gonzalezen dinamizazioarekin.
Gizarte-mugimenduek sareak eta aliantzak eraikitzen dituzte, eta gaur egungo 
erronken aurrean pentsatzeko eta eragiteko modu kolektiboak sortzen dituzte. 
Baita, proposamen kontrahegemonikoak aurre egiteko gai diren gizarte 
konprometituak, ahaldunak eta aktiboak sustatzen dituzte sozializazio 
kritikoko prozesuen bidez. 
Aitortzen al dugu gizarte-mugimenduen hezkuntza-lana?

Lekua: María de Maeztu entzunaretoa.
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11:00 Ildo Estrategikoen aurkezpena
Igarotzen	ditugun	bideak
V. Biltzar honetako Ildo Estrategikoak gaur egungo egoeran
Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza prozesuak aztertzera
gonbidatzen gaituzten proposamenak dira.

Lekua: María de Maeztu entzunaretoa.

11:30 Etenaldia
Lekua: Estibaliz aretoa.
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Sorkuntza kolektiboko taldeak
Lehen	zatia
Ildo Estrategikoak (IL) lantzeko, lerroko bi taldetan banatuko gara, guztira, 
8 burbuila sortuz, 30-40 pertsonakoa bakoitza. Dinamizatzaileen laguntzarekin, 
hausnarketa egingo dugu -modu kolektiboan eta IL-en proposamenetatik- 
ziurgabetasun askatzailean hezteko interesarekin.

SKT Dinamizatzaileak Aretoa
LE1.1 Rosario González Arias La Hechicera

LE1.2 Estrella Ramil Paz Sorginetxe

LE2.1 Beatriz Plaza Escriva Florida

LE2.2 Marisa Pérez Colina Prado

LE3.1 Marta Malo de Molina Gasteiz

LE3.2 Jose Luis Fdz. Casadevante, Kois Zabalgana

LE4.1 Edualter Armentia

LE4.2 María Viadero Acha eta Lidia Ruiz Gómez Avenida

*  Talde-lana areto berean egingo da kongresu osoan zehar.

12:00

14:00
Bazkaria 
Lekua: Estibaliz aretoa.

16:00 Sorkuntza kolektiboko taldeak
Bigarren	zatia

18:00 Vitoria-Gasteizetik ibilaldi historiko eta kulturala
Martxoak 3 Elkartearekin Gasteizko Zaramaga auzotik ibilbide bat egingo dugu 
hiriaren historia markatu zuten gertakari tragikoak ezagutzeko. 
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10:00 Aldi bereko monografikoak
• Hezkuntza	Legea	eztabaidagai
María	Ángeles	Llorenteren eskutik, José	Antón	Valeroren dinamizazioarekin.
Lekua: zehazteke dago edukieraren arabera.

•  Gizarte	Eraldaketarako	Hezkuntzaren	ikuspegia	lankidetzarako 
lege-proiektuetan	(Euskadi	eta	Espainiako	Estatuan)
Pablo	José	Martínez	Osés eta Maite	Fernandez-Villaren eskutik, Juan	Carlos	
Pérez	de	Mendiguren	Castresanaren dinamizazioarekin.
Lekua: zehazteke dago edukieraren arabera.

11:30
Etenaldia
Lekua: Estibaliz aretoa.
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16:00 Lantaldeetan bildutako funtsezko proposamen eta ideien aurkezpena
Gure	ekarpenak.	Sorkuntza	kolektibo	baten	ebidentziak
Espazio honen helburua sorkuntza kolektiboko taldeetan sortutako 
hausnarketak, ideiak eta proposamenak bateratzeko denbora eskainiko da. 
Ondoren eztabaidarako denbora izango dugu. 

Lekua: María de Maeztu entzunaretoa.

14:00
Bazkaria 
Lekua: Estibaliz aretoa.

12:00 Sorkuntza kolektiboko taldeak
Hirugarren	zatia

17:00 Ziurgabetasun askatzailean hezteko proposamenak
Hausnarketa	gurutzatuak	eta	mugimenduan
Rosalba	Icaza	Garza, Margaret	Bullenen dinamizazioarekin.
Azken hitzaldi honetan, sorkuntza kolektiboko taldeen hausnarketak batzen 
saiatuko gara, gure hezkuntza-jarduera (edozein eremutatik: formala,
ez-formala eta informala) zentzu eraldatzaileago eta kritikoago
baterantz bideratzeko proposamenak eskaintzeko asmoarekin.
Ikuspegi utopikoak marraztu nahi ditugu, modu komunitarioan, behetik, 
estrategikoki eta aldez aurretik pentsatzeko eta jarduteko.

Lekua: María de Maeztu entzunaretoa.

19:00 Mural sorkuntza
Artibismo	pedagogikoa
Verónica	Werckmeister	artistak zuzendutako ekimena.

w
w
w
.c
on
gr
es
oe
d.
or
g/
eu

Gizarte Eraldaketarako
Hezkuntzaren
V. Biltzarra Europa Biltzar Jauregia, Vitoria-Gasteiz

2021eko Azaroaren 18, 19 eta 20an

Ziurgabetasunaren aurrean,
hezkuntza askatzailea

Osteguna 18
Ostirala	 19
Larunbata	20


