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HAS GAITEZ

SARRERA

Berriki, urtebete igaro da herrialde guztiek Garapen Iraunkorrerako Agenda 2030 onartu
zutenetik Nazio Batuen Batzar Nagusian. Hala ere, oraindik oso gutxi aplikatu da, nahiz eta
ofizialki 2016ko urtarrilean hasi ziren ezartzen. Nolanahi ere, prozesu oro uneren batean
hasi behar da aplikatzen; beraz, material didaktiko hauek dira jarritako helburuak lortzeko
lehen urratsak.

SARRERA

HAS GAITEZEN

Garapen Iraunkorreko 17 helburuen baitan, pobreziaren gaiari
ikuspegi integral batetik heltzen zaio: ez da soilik gosearekin
amaitzea eta oinarrizko zerbitzuak (osasuna, ura, hezkuntza…) ematea
proposatzen; helburu horiez gain, ingurumena eta herrialdeen eta
komunitateen gizarte-gaiak, enpresarekin lotutako gaiak eta ekonomiagaiak jorratzen dira.
Nolanahi ere, hezkuntzak giltzarri izaten jarraitzen du prozesu honetan,
eta ez soilik helburu oso bat hari buruzkoa izateagatik –4. helburua:
(kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea eta
guztiontzako bizitza osoko ikaskuntzarako aukerak sustatzea)–, baizik
eta beste helburuetako batzuk lortzeko ezinbestekoa izango da gaiari
ikuspuntu pedagogikotik eta hezkuntza-ikuspuntutik heltzea.
Azken urteetan, ahalegin handienak Lehen Hezkuntzan egin dira,
eskolatze osoa lortzeko, eta aurrerapenak nabarmenak izan dira. Dena
den, oraindik asko dago egiteko bai hezkuntzako beste etapetan bai
beste zenbait alderdietan, hala nola hezkuntza inklusiboan, irakasleen
prestakuntzan, babesten duten inguruneen sorreran… Alderdi horiek
guztiak 4. helburuan daude jasota:

© Ayuda en Acción

* 2030. urterako, neskato eta mutiko guztiek lehen eta bigarren

hezkuntzako ziklo guztiak amaitzen dituztela ziurtatzea, bai eta
hezkuntza horrek dohainekoa, bidezkoa eta kalitatezkoa izan behar
duela, eta emaitzak egokiak eta eraginkorrak izan behar dutela ere
ziurtatzea.

* 2030. urterako, neskato eta mutiko guztiek lehen haurtzaroko

arreta- eta garapen-zerbitzuak jasoko dituztela ziurtatzea. Era
berean, eskolaurreko hezkuntza kalitatezkoa izango dela ziurtatzea,
lehen hezkuntzara iristean prest egon daitezen.
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* 2030. urterako, emakume eta gizon guztiek, berdintasunezko
baldintzatan, goi-mailako hezkuntza tekniko, profesional eta
kalitatezko bat –unibertsitate-ikasketak barne– izateko aukera
ziurtatzea.

* 2030. urterako, lanpostuetara, lan duinetara eta ekintzailetzara

SARRERA

sarbidea izateko beharrezko gaitasunak –teknikoak eta
profesionalak, bereziki– dituzten gazteen eta helduen kopurua
handitzea.

* 2030. urterako, hezkuntzan dagoen generoen arteko
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desparekotasuna desagerraraztea, eta pertsonarik ahulenei –
ezintasunak dituzten pertsonak, herri indigenak eta ahulezia-egoeran
dauden haurrak barne– hezkuntzako eta lanbide-heziketako maila
guztietara sarbidea bermatzea.

* 2030. urterako, gazte guztiek eta helduen proportzio handi batek

behintzat –gizonezkoek nahiz emakumezkoek– irakurtzeko, idazteko
eta aritmetikako gaitasunak dituztela bermatzea.

* 2030. urterako, ikasle guztiek garapen iraunkorra sustatzeko

edateko
ura

beharrezko ezagutza teorikoak eta praktikoak izatea, hala nola garapen
iraunkorrerako hezkuntzaren eta bizitzeko era jasangarrien bidez, giza
eskubideen bidez, generoen arteko parekotasunaren bidez, bakearen
eta indarkeria-ezaren kulturaren bidez, munduko herritartasunaren eta
aniztasun kulturalaren balioestearen kulturak garapen jasangarriari
egindako ekarpenen bidez.

* Ikastetxeak eraikitzea eta egokitzea, haurren eta pertsona
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desgaituen beharrei erantzuteko, genero-gaiak kontuan izango
dituztenak eta guztientzat ikaskuntza-ingurune ziurrak, indarkeriarik
gabekoak, inklusiboak eta eraginkorrak eskainiko dituztenak.

* 2030. urterako, garapen-bidean dauden herrialdeentzako dirulaguntzen kopurua handitzea; bereziki, garapen-bidean dauden
uharte-estatu txikietan eta Afrikako herrialdeetan, hango ikasleak
herrialde garatuetan eta garapen-bidean dauden beste zenbait
herrialdetan goi-mailako ikasketetan matrikulatzeko aukera izan
dezaten, hala nola lanbide-heziketako programetan eta programa
teknikoetan, zientzia-programetan, ingeniaritza-programetan eta
informazio- eta komunikazio-teknologien programetan.

sarbideak

* 2030. urterako, irakasle kalifikatuen kopurua handitzea, hala nola
garapen-bidean dauden herrialdeetako
sarbideak irakasleak nazioarteko
lankidetzaren bidez trebatuz –bereziki, gutxien aurreratutako
herrialdeetan eta garapen-bidean dauden uharte-estatu txikietan–.

Material didaktiko honen bidez, arestiko helbururen bat betetzera zuzendu nahi dugu lana, munduko
eta gure inguruko hezkuntzaren errealitatean sakontzeko eta hura hobeto ezagutzeko. Hezkuntzaren
aldeko Munduko Kanpaina (HMK) osatzen dugunok uste dugu hezkuntza ez dela ikastetxe barruko kontua
soilik. Gure ustez, hezkuntza gure bizitzako hainbat alderditan dago, hala nola familiak erabaki politikoetan
inplikatzen direnean, aisialdi-uneen eta espazioen aprobetxamenduan eta hedabideek munduko gai jakinei
ematen dioten trataeran. Halaber, hezkuntza hau bizitza osoan gurekin batera doan prozesu bat da, eta ez
dugu ikasgela batean itxita uzten; aitzitik, egunean-egunean eraikitzen dugu eta gure beharren, gure ideien
eta gure esperientzien arabera hazten da; horrenbestez, beti hartu beharko litzateke kontuan, eta beharrezko
baliabideak eta aukerak jarri beharko lirateke.
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BALIOAK, KONPETENTZIAK ETA GAITASUNAK
Milioika pertsonak bizi duten
errealitatea ezagutzea; hau da,
hezkuntza-eskubidea gauzatu ezin
duten pertsonen errealitatea
ezagutzea –bai oinarrizko
inbertsioak ez daudelako bai
egoera gatazkatsuak,
indarkeriazkoak daudelako bai
hondamendi naturalak eta
gizarteko desparekotasunak
gertatzen direlako–.

Hezkuntza erabat inklusiboa
eta bidezkoa, bizitza osorako
dena, bermatzeko falta diren
erronka eta helburuak
ezagutzea.
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Egoera bidegabeen aurrean,
herritar aktibo garen
neurrian, gure
erantzukizuna onartzea, eta
egoera horiek aldatzeko edo
errealitatea eraldatzeko
pertsona guztiok zerbait egin
dezakegula ulertzea.
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PROPOSAMEN DIDAKTIKOAREN HELBURU OROKORRAK
HEZKUNTZAREN ALDEKO
MUNDUKO KANPAINAK
ESKERRAK EMAN NAHI
DIZKIE

Material didaktiko hau sortzen jardun duten pertsonei, bai eta iradokizun
hauek onartu, eta beren ikasleekin lantzen dituztenei ere. Modu horretan,
mundu hobe bat bilatzeko duten konpromisoa erakusten dute,
hezkuntzaren indar eraldatzailean sinetsita.

BALIOAK, KONPETENTZIAK ETA GAITASUNAK
HAUR
HEZKUNTZA

Gaitasunak

* Pentsatzen eta komunikatzen ikastea: landutako gaiarekin (eskola, adiskidetasuna, desberdina izatea) lotutako
kontzeptuak nola ulertzen eta balioesten dituen adieraztea zenbait hizkuntzaren bidez (hitzak, marrazkia...).
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* Beste pertsona batzuekin harremanak izaten ikastea: inguruan gugandik desberdinak diren pertsonak daudela
ohartzea eta haiekin bizitzen laguntzen duten printzipioez jabetzea.

* Oreka pertsonalari eusten ikastea: inguruan dituen pertsonenganako eta bere buruarenganako sentimendu
positiboak garatzea eta sendotzea, eta zer aukera eta muga dituen ikustea.

Balioak eta jarrerak
* Elkarrizketak entzuteko eta hitz egiteko txanda errespetatzeko jarrera.
* Norberaren identitatearen eta gainerakoen identitateen onarpena.
* Guztion arteko elkarbizitzarako eta errespeturako ezarritako arauen onarpena.
* Proposamenak eta jarduerak egiteko parte-hartze aktiboa.
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Gaitasunak
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna

LEHEN
HEZKUNTZA

* Pentsamenduak, sentimenduak, iritziak, bizipenak eta

gertaerak ahoz eta idatziz adierazteko eta interpretatzeko
abilezia indartzea.

* Beste pertsonen lekuan jartzeko ahalmen enpatikoa izatea,
eta gurearekin bat ez datozen iritziak sentsibilitatez eta
errespetuz irakurtzeko eta entzuteko gai izatea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
* Pertsonen desberdintasunak balioestea, eta aldi berean,
* Berdintasun eta elkartasun kontzeptuei buruz hausnartzea
* Gure gizarteko errealitatea ulertzea, eta hori hobetzeko,
lankidetzan jardutea, elkarrekin bakean bizitzea eta
konpromisoak ezartzea.

© Monteserín Fotografía

guztien eskubide-berdintasunaz jabetzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako
gaitasuna
* Balio eta jarrera pertsonalak (ardura, irmotasuna, autoestimua...) hartzea, eta bakarkako nahiz taldeko
proiektuak imajinatzeko, martxan jartzeko eta arduraz garatzeko ahalmena bultzatzea.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
* Gertaerak eta ondorioak ulertzea, eta norberaren eta beste pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko jardutea.

Balioak eta jarrerak
* Indarkeriazko jarrerak eta portaerak, estereotipatuak edo
aurreiritzizkoak baztertzea.

* Norberarenak ez bezalako iritziak eta arrazoiketak errespetatzea.
* Elkarrekin hitz egiteko, entzuteko eta negoziatzeko jarrerak garatzea,
akordioak lor daitezen.

© Anna Roig/Entreculturas

* Abilezia emozionalak garatzea.
* Elkartasun- eta konpromiso-jarrerak eta -balioak garatzea.
* Proposatutako jardueretan proaktiboki parte hartzea.
* Bizitza duina izateko beharrezko baliabidetzat hartzea hezkuntzaeskubidea.

* Eskubide-urraketa dagoen gertaerekiko eta pertsonekiko sentikor
bihurtzea.

* Hezkuntza-eskubidearen alde jarduteko eta mobilizatzeko
mekanismoak ezagutzea.
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HAS GAITEZEN

BIGARREN HEZKUNTZA, BATXILERGOA, HEZKUNTZA
EZ-FORMALA ETA PERTSONA HELDUAK
Gaitasunak
© Salva Campillo/Ayuda en Acción

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
* Pentsamenduak, sentimenduak, iritziak, bizipenak eta gertaerak
ahoz eta idatziz adierazteko eta interpretatzeko abilezia
indartzea. Beste pertsonen lekuan jartzeko ahalmen enpatikoa
izatea, eta espiritu kritikoa izatea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
* Enpatia ahalmena izatea, eta, horretarako, desberdintasunak

onartzea eta gainerakoen ikuspuntuaren arrazoiak ulertzea, beste
pertsona zer egoeratan eta errealitatetan dagoen kontuan hartuta.

* Erantzukizunkidetasunak, parte-hartzeak eta herritartasunak
zer esan nahi duten ulertzea, eta ikasleen ingurunean ezagutza eta jarrera horiek praktikan jartzea.

SARRERA

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
* Proiektu pertsonalak eta kolektiboak arduraz eta zentzu kritikoz imajinatzeko, sortzeko eta garatzeko gaitasuna
indartzea.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
* Besteekiko eta norberarekiko errespetuzko eta ardurazko jarrerak izatea.

* Ingurunean eta mundu mailan gertatzen diren diskriminazio-egoerak, errespetu faltazko egoerak eta

desparekotasun-egoerak identifikatzea; horretarako, egoera horien aurrean jarrera bat ulertzea eta hartzea, eta
egoera horiek hobetzen laguntzeko konpromisoa hartzea.

Balioak eta jarrerak
* Indarkeriazko jarrerak eta portaerak, estereotipatuak edo
aurreiritzizkoak baztertzea.

* Bizitza duina izateko eta babes- eta garapen-sistema gisa beharrezko

© Sergi Cámara/Entreculturas

baliabidetzat hartzea eta balioestea hezkuntza-eskubidea.

* Norberarenak ez bezalako iritziak eta arrazoiketak errespetatzea.
* Eskubide-urraketa dagoen gertaerekiko eta pertsonekiko sentikor
izatea.

* Hezkuntza-eskubideari buruzko legeak eta nazioarteko itunak
errespetatzea.

* Elkarrekin hitz egiteko, entzuteko eta negoziatzeko jarrerak
garatzea, akordioak lor daitezen.

* Hezkuntza-eskubidearen alde jarduteko eta mobilizatzeko
mekanismoak ezagutzea.

* Proposatutako jardueretan proaktiboki parte hartzea.
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SAKONTZEKO
(*) Kanpainaren azken 5 urteak soilik jartzea eta, informazio gehiago lortzeko, webgunera zuzentzea da hemen proposatzen
dena.

2016

2015

2014

2013

2012

Eskolak babesa
ematen dit, babes
dezagun
finantzaketa

Oraindik bidea
dugu aurretik

Gaitasunak batu
ditzagun. Hezkuntza
inklusiboa jasotzeko
eskubidearen alde

Irakaslerik gabe,
eskolarik ez!
Irakasle trebatu
eta motibatuen
alde

Hezkuntza goiztiarra
eta kalitatezkoaren
alde

Bibliografia osagarria
* GIHei buruz: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
* Herrien eta planetaren zerbitzura dagoen hezkuntza – Guztiontzat etorkizun iraunkorrak sortzea- Munduko
Hezkuntzaren Jarraipenari buruzko Txostena (GEM) 2016.

https://es.unesco.org/gem-report/report/2016/la-educaci%C3%B3n-al-servicio-de-los-pueblos-y-el-planeta%E2%80%93-creaci%C3%B3n-de-futuros-sostenibles

* INCHEON-GO ADIERAZPENA (Korea, 2015); 2030 Hezkuntza: Educación 2030: kalitatezko hezkuntza inklusibo
eta bidezkorako bidea, eta bizitza osoan egiteko ikaskuntzarako bidea.

http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon

* El Mundo que Queremos. Mundu-mailako helburuei buruzko haur, nerabe eta gazteentzako gida. Latinoamerikako eta
Karibeko haurren aldeko mundu-mailako mugimendua.

http://www.cme-espana.org/same/#Materiales

BIDEOAK

* Camino a la Escuela (2015). Dokumental

honetan, Jacksonen, Carlitosen, Zahiraren
eta Samuelen historia harrigarria kontatzen
da.

6

DENONTZAT 3-5 URTE
HEZKUNTZAN
DE ONT
JARDUERA
J
ARDUERA

ZAT
HEZKUNTZA
JARDUERA
J
ARDUERA

Iraupena

Helburuak

1 ordu eta erdi, gutxi gorabehera

1. Munduko neska-mutil guztiek eskolara joateko
eskubidea dutela ulertzea

Hartzaileak
3 eta 5 urte arteko mutikoak eta neskatoak.

Materialak

AURKEZPENA

AURKEZPENA
margotzeko fitxa gehigarria, argizarizko

margoak (edo arkatzak edo errotuladoreak),
masilla edo zinta itsaskorra,
guraizeak,
GARAPENA
tenperak.

GARAPENA

2. Ohartzea neska-mutil askok zailtasunak
dituztela eskolara joateko, edo ezin direla joan,
zenbait arrazoirengatik.
3. Beraien babeserako eta garapenerako eskolak
duen garrantziaz jabetzea.
4. Haurrak izanik, zer egin dezaketen ohartzea
neska-mutil guztiek eskolara joateko aukera izan
dezaten.
5. Autoestimua eta autoafirmazioa sustatzea.

EBALUAZIOA

Jarduera hasteko, arbelaren inguruan zirkuluan
eseriko dira ikasleak, batzar-eran. Hasteko,
hezitzaileek ongi haztearen garrantziari buruz hitz
egingo dute; horretarako, azalduko dute ongi hazteko
mutiko eta neskek osasuntsu eta babestuta egon
behar dutela, eta norbait izan behar dutela zainduko
dituena, maitatuko dituena eta gauzak irakatsiko
dizkiena.

EBALUAZIOA

eskolara joateko aukerarik hainbat arrazoiren ondorioz,
hala nola baliabide-gabeziagatik, bizi diren komunitateen
pobreziagatik eta isolamenduagatik, bai eta alde batetik
bestera mugitzeko zailtasunengatik ere. Halaber, sarritan
gurasoak ez dira jabetzen haien seme alabak eskolara
bidaltzearen garrantziaz.

Nor dira zaintzen eta maitatzen gaituzten pertsona
horiek? Hainbat haurrek beren familiak dituzte, baina,
zenbaitetan, familiak ez dira egoten edo ez dakite ongi
egiten. Hori dela eta, garrantzitsua da zainduko
gaituzten pertsona heldu gehiago izatea, hala nola
hezitzaileak eta irakasleak.

© Alboan

Haiek ere zaintzen gaituzte eta beste zenbait gauza
irakasten dizkigute, eta, hori dela eta, oso
garrantzitsua da haur txiki guztiek haiek ezagutzeko
aukera izatea.
Ondoren, aurkezpen labur bat egingo da munduan
hezkuntza-eskubideak duen egoerari buruz: ikasleei
kontatuko diegu munduko hainbat haurrek ez dutela
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edateko
ura
Hausnarketa hori egin eta gero, ikasleei
galdetuko diegu ea zer iruditzen zaien hainbat
haurrek hezkuntzarik ez izatea, hau da, haur
horiek beraiek badituzten hainbat gauza ez
izatea. Zer gauza ikasi ditugu aste honetan,
esaterako? Saia gaitezen aste honetan eskolara
joan ez diren haurrengan pentsatzen: nola ikasiko dituzte
gauza horiek? Zer beste gauza garrantzitsu ikasi ditugu?
Zenbat pertsona ezagutu ditugu? Denbora tarte bat
emango diegu ikasleei ideia-jasa bat egin dezaten.
Ondorioztatuko dugu hezkuntza oso garrantzitsua dela
pertsonak ahalik eta modurik onenean hazteko.

3-5 URTE

DENONTZAT
HEZKUNTZA

Era berean, azalduko diegusarbideak
hezkuntza oso garrantzitsua
dela, eta, hori dela eta, mundu osoko herrialdeetako
helduak batzartu, eta zera erabaki dutela: munduko haur
guztiek babestuta eta osasuntsu hazi behar dute eta

JARDUERA
J
ARDUERA

edateko
ura

BA AL
ZENEKIEN?

3 urtetarako: fitxa formatu handiago batean inprima daiteke, errazago
margotzeko.
4 urtetarako: elementuen ondoan elementu bakoitzaren izena jar
daiteke, irakurmena lantzeko.
edateko
ura
5 urtetarako: elementuen
ondoan elementu bakoitzaren izena jar
daiteke, baina zenbait letra kenduz; horrela, neskato eta mutikoek
hutsune horiek dagozkien letrekin osatuko dituzte, idazmena lantzeko.

Horretarako, bozketa bat egingo dugu: hezitzaileek
fitxetan ageri diren elementu guztiak idatziko dituzte
arbelean, eta ikasleek, hezitzaileen laguntzaz, dagokion
izenaren ondoan banaka-banaka egindako marrazkiak
(masilla itsaskorra erabiliz, adibidez) itsatsiko dituzte.
Une horretan, garrantzitsua da ikasleei azaltzea zein
izango den egingo dugun prozesua: bozkatzeak guztion
artean bidezko modu batean zerbait erabakitzeko balio
du; izan ere, azkenean, gehiengoak nahi duena
erabakitzen da, hau da, taldeko pertsona gehienek nahi
dutena erabakitzen da. Horrenbestez, zenbaitetan batek
nahi duena erabakiko da, eta, beste batzuetan, berriz,
ez; baina guztientzat onena dena izango da.

GARAPENA

Ahalegin horretan guztiok lagundu behar dugu. Hori dela
eta, pentsa dezagun zer eskatuko geniekeen heldu horiei
munduko neskato eta mutiko guztiek gureak bezalako
aukerak izan ditzaten: ikastetxean aurkitu daitezkeen
elementuen marrazkiak dituzten fitxak emango dizkiegu
ikasleei (unitate didaktikoaren amaierako eranskineko
fitxak). Egokitzat joz gero, jarduera hori beste saio
batean egin daiteke, hezitzaileek denbora izan dezaten
ideia-jasan egindako ekarpenetan oinarritutako
margotzeko fitxak
egin ahal izateko.
sarbideak

Margotzeko fitxa hiru adinetako haurrentzat egokitu daiteke:

Ikasleei esango diegu haien ustez 5 elementu
garrantzitsuenak zein diren erabakitzeko eta
guraizeez mozteko. Hezitzaileek argi azaldu behar diete
ikasleei pentsatu behar dutena ez dela soilik beraiei
edukitzea gustatuko litzaieken hori, baizik eta munduko
haur guztiei edukitzea gustatuko litzaiekeena. Guztiek
margotzen amaitu dutenean,sarbideak
hezitzaileek azalduko dute
guztion artean erabakiko dugula zer eduki beharko
lukeen ikastetxe batek neskato eta mutiko guztiek
hezkuntza on bat izateko.

AURKEZPENA

hezkuntza on bat izan behar dute. Helburu hori ezarri
dute munduko herrialde guztiek, neskatoek eta mutikoek
kalitatezko hezkuntza izatea lortzeko.

Amaitzean, hezitzaileek
kontaketa egingo dute,
eta gehien bozkatutako
10 elementu horiek
izango dira gure ikasleek
ikastetxe batek neskato
eta mutiko sarbideak
guztientzako
ona izateko behar
dituenak.
sarbideak

Amaitzeko, hezitzaileek
galdetuko die ikasleei nola lor daitekeen haur guztiek
gauza horiek guztiak izatea. Ondorioa da helduen
laguntza behar dugula, bereziki, herrialdeen buruzagiak
direnena. Horrenbestez, zer eskola-mota nahi dugun
esan behar diegu buruzagiei. Horretarako, hezitzaileek
honako mezu hau idatziko dute horma-irudi batean “Nahi
dugun eskola” esaldiaren gainean: “[X ikastetxeko edo X
taldeko] neskato eta mutikoek laguntza eskatzen diegu
helduei munduko haur guztiek honako gauza hauek izan
ditzaten: …[bozketan aukeratutako elementuak jarriko
ditugu hemen]. Ikasleek eskakizun hori sinatuko dute,
haien izena nahiz haien inizialak zein hatz arrastoak
erabiliz.

EBALUAZIOA
Aurpegi alaien eta aurpegi tristeen pegatinak emango dizkiegu ikasleei, jarduera
gustatu zaien adierazteko.

8

sarbideak

DENONTZAT 6-8 URTE
HEZKUNTZA11 UR ATS
R
JARDUERA
J
ARDUERA

HEZKUNTZAREN ALDE
JARDUERA
JARDUERA

Iraupena

Hartzaileak

1 ordu, gutxi gorabehera.

6-8 urteko neskato eta mutikoak.

Materialak

Helburuak
1. Hezkuntza-eskubidea guztiontzat
ikaskuntza-ingurune seguruetan, indarkeriarik
gabekoetan, inklusiboetan eta eraginkorretan
garatzearen
garrantziaz hausnartzea.
SIRIAn
bizi

• Fitxak: “Non bizi zara eta non ikasten
duzu?” hainbat koloretako fitxetan, haur
bakoitzari ausaz egokituko zaizkion
herrialdeen izenak jarriko dira: Siria,
Etiopia, Nepal, Peru, Espainia (landaeremua) eta Finlandia.

eta ikasten
2. Hezkuntza garatzeko inguruneak eta
duzu

AURKEZPENA

• Parte hartzen duten taldeak adina
desarrollo
gutun-azal.

SIRIAn bizi
eta ikasten
duzu
GARAPENA

evaluación

Jarduera honetan, 11 urrats hezkuntzaren alde
etiopIaN
jolasean jardungo
dugu. bizi
6 talde egingo ditugu, eta
bakoitzari egokitu
zaion fitxa gutun-azal baten
eta ikasten
barruan emango
diogu. Gutun-azalean, talde
duzu
bakoitzari egokitu zaion herrialdeak egon behar du
adierazita; izan ere, talde bakoitzeko kideek
irudikatu beharko dute jolas honetan,hain zuzen,
NEPALEAn
bizi eta ikasten (gainerako
herrialde horretan
bizi direla
taldeek ez dute
datu
hori dinamikaren amaierara arte
eta
ikasten
ezagutu behar).
duzu

instalazioak egokiak izateaz jabetzea, horrek
kalitatezko hezkuntza eraikitzen laguntzen
baitu.

ESPANIAN
etiopIaN bizi
eta
eta ikasten
ikasten
duzu
duzu

FINLANDIAN
bizi
NEPALEAn bizi
eta
eta ikasten
ikasten
duzu
duzu

EBALUAZIOA

PERUN bizi
eta ikasten
duzu
ESPANIANESPANIAN
bizi
bizi
ikasten
duzu

SIRIAn biziSIRIAn bizi
eta ikasten
eta ikasten
duzu
duzu

Fitxa gorria:
eta ikasten
eta
Siria
duzu

etiopIaN etiopIaN
bizi
bizi
eta ikasten
eta ikasten
duzu
duzu

Fitxa horia:
Etiopia eta

NEPALEAnNEPALEAn
bizi
bizi
eta ikasten
eta ikasten
duzu
duzu

FINLANDIAN
bizi
FINLANDIAN
bizi
ikasten
eta ikasten
duzu
duzu
PERUN bizi
PERUN bizi
eta ikasten
eta ikasten
duzu
duzu

ESPANIAN
eta ikast
duzu

FINLANDIAN
eta ikaste
duzu

PERUN b
ikast
duzu

Fitxa urdina:eta
Nepal

Fitxa laranja:
Peru

Fitxa berdea:
Espainia
(landa-eremua)

Fitxa zuria:
Finlandia
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Fitxa bakoitzean, herrialdearen izena eta herrialdearen
maparen irudia (Peters mapatik hartua) ageri dira.
15 minutu emango dizkiegu, talde bakoitzeko kideek
egokitu zaien herrialdeari buruz zer dakiten adieraz
dezaten, eta, era berean, hausnartu dezakete –daukaten
informazioan oinarrituta– herrialde horretako pertsonen
bizimoduari buruz eta, bereziki, herrialde horretako
haurren egoerari nahiz herrialde horretan hezkuntzaeskubideak duen egoerari buruz.
Jolasaren helburua da talde guztiak (herrialdekako taldeak)
helmugara iristea (Kalitatezko Hezkuntza izena emango
diogu helburuari). Hori lortzeko, proposatzen joango garen
hainbat oztopo gainditu beharko dituzte. Oztopo horiek
jarduera egiten den lekuan eskuragarri dauden materialen
arabera sortuko ditugu. Jarduera egiteko lekua ikasgela bat
baldin bada, ez dute egiazko oztopoak izan behar. Nahikoa
da ikasgelako leku jakin batetik abiatuta talde guztiak

urratsak ematen joatea ibilbide batean zehar. Jarduera
zuzentzen duen pertsonak galderak egingo dizkie, eta talde
bakoitzak erabakitzen baldin badu egokitu zaien herrialdean
betetzen dela galdetutakoa, urratsa emango du aurrera;
aitzitik, erantzuna ezezkoa baldin bada, dauden lekuan
geratuko dira.

HELBURUA = KALITATEZKO HEZKUNTZA
Hezitzaileek galderak egingo dituzte, eta taldeek ikusi
beharko dute ea oztopoak gainditu ditzaketen edo
urratsa aurrera egin dezaketen; izan ere, egokitu zaien
herrialdean, galdetutakoa betetzen baldin bada soilik
egin dezakete aurrera. Hau da, galderaren erantzuna BAI
denean, KALITATEZKO HEZKUNTZA batera iristeko
bidean dagoen oztopo hori gainditu, eta urratsa emango
dute aurrera; erantzuna EZ denean, berriz, dauden
lekuan geratuko dira.

Hona hemen galdera-zerrenda:

© Plan Internacional

INGURUNE SEGURU, EZ-INDARKERIAZKO, INKLUSIBO ETA ERAGINKOR
BATEAN KALITATEZKO HEZKUNTZA BERMATZEKO EZINBESTEKOAK
DIREN 11 URRATSAK
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U
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TS
URRAAT
SAA

2
RRATSA
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R
U RATSA

Zuen ikastetxea gerrarik ez dagoen
3
2 batean al dago?
herrialde

24
UURRRRAATTSSAA

Zuen 3
ikastetxea material seguruekin
5
eta sendoekin
eraikita al6dago?

URRATSA

URRATSA

BAKEAREN ALDEKO URRATSA

URRRATTSA
U RA SA

URRATSA

SEGURTASUNAREN ALDEKO
URRATSA

Zuen ikastetxea
prestatuta al
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9
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S
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U RRAATTSSAA izatea,
URRATSA
URRadibidez)?
ATSA
etaRmutikoentzako komun
URRUATRberezituak
SA

U RATSA

BERDINTASUNAREN ALDEKO URRATSA

1
5
RRATSA

264
U
S
U
TS
URRRRRRAAATT
SAAA

7
9
8unibertsitatera joan
Zuen 3
ikastetxeko
irakasleak10
prestatuta al
11al dira eta ongi12
6
5
R
R
daude?
T
T
U RA SA
U RA SA
URRRATSA
R

48
RRATSA

9
57
R
U
S
UURRRRRAAATT
TS
SAAA

10
12 baliabideak ba al daude?
Zuen ikastetxean,
kalitatezko
11hezkuntza izateko

12
8
10
R
U
SA
R
R
U R AATT
TS

9
11
URRATSA

7
11
RRATSA

10

R
U
URRRAATTSSAA

T
URRUATRSAA SA

URRATSA

U RATSA

IRAKASLEEN FORMAKUNTZAREN ALDEKO URRATSA

68
9
R T A
U
URRATSA
URRATDITUZTEN
SA
RRRATTRSAA SBALIABIDEAK
U
IKASTETXEEN ALDEKO URRATSA
R
U RATSA
U RA SA

12
R T

URR3ATSA
URRATSA

URRATSA

RRATSA

24
R
R
UU RRA6ATTSSAA
URRATSA

35
6
Zuen
ba
al
TTSSAA
UURRRRAAikastetxean,
R
TSAelkarbizitza baketsua ikasleen artean eta gai al
U RAdago

42
RRRAATTSSA
R8 A
RRATSA
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2
Zuen 8
ikastetxean, kontuan
R
T
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A
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2
R
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A
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R
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U
URRRAATTSSAAAA
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35
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laguntzeko
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UUURRRRRRRAAATT
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6ikastetxera joateko9bidea nahikoa laburra eta segurua da, egunero
Zuen
RRA8
TSA
U
URRizateko?
ATSA
arazorik
UURRRRAATTSgabe
SAA egin ahal

2
RRATSA

DENONTZAT
HEZKUNTZA

1
RRATSA
5

11
7
RRATSA

10
RRATSA

6

ELKARBIZITZAREN ALDEKO URRATSA
9

ANIZTASUN FUNTZIONALAREN ALDEKO URRATSA
UURRRRAATTSSAA

U RA SA

HEZKUNTZA-ESKUBIDEA HAURREN
ESKUBIDEA IZATEREN ALDEKO URRATSA
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HEZKUNTZA-ESKUBIDEAREN IRISGARRITASUNAREN ALDEKO
URRATSA
12
10
8
R
TSSAA
U
R
R
U
R
URRAAATTS
A

AURKEZPENA
11
URRATSA

GARAPENA

EBALUAZIOA

9ikastetxean, ba al12
Zuen11
dakizue zer egin behar den istripuren bat (sutea) edo
RRAgertatuz
hondamendi
TSA gero?
UURRRRAATTSSAA naturalUbat

PREBENTZIOAN ETA SEGURTASUNEAN FORMAKUTZA
IZATEAREN ALDEKO URRATSA

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

Zuen12
ikastetxean, zuen hezkuntzan konprometituta eta sartuta al daude gurasoak
hezitzaileekin
URRATSA batera elkarlanean jarduteko?

HEZKUNTZA-KOMUNITATEAK SAREAN LAN EGITEAREN ALDEKO
URRATSA

BIGARREN ZATIA: NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA DISEIN

Amaitzeko, talde osoan jarduerak eragin dituen hausnarketak
partekatuko dira, helburutzat honako hau hartuta: ezjakintasunetik
irudi dezake, gutxi gorabehera, neskato eta mutiko guztiak
baldintza berdinetan daudela (talde guztiak abiapuntu beretik hasten
baitira), baina, jolasak aurrera egin ahala, nabarmentzen da munduko
beste lekuetara begiratuz gero konturatzen garela hori ez dela horrela,
eta alde handiak egon badaudela.

© Educo

RRRAATS
SAA

dira ikasleak desadostasunak elkarrizketaren bidez konpontzeko?

JARDUERA
J
ARDUERA

LITATEZKO
10
8
4
ZKUNTZA
R T

URRATSA

Honako galdera hauek proposatzen ditugu elkarrizketa
dinamizatzeko:

-

Nola sentitu zarete zuen eskolara joateko eskubidea zapuztuta ikusi duzuenean?

-

Bidezko egoera iruditu al zaizue?

- Z uen ustez, herrialde horietan bizi diren zuen adineko neskato eta mutikoek errealitate hori bizi al dute haien

BA AL
ikastetxeak, zuen auzoak edo zuen hiriak egoera hori
- Z er egin dezake zuetako bakoitzak, talde osoak, zuen
ZENEKIEN?
aldatzeko?
egunerokoan?

11

9-11 URTE

3-5 URTE

IRAKASLERIK
GABEKO E K LA?
S O

DENONTZAT
HEZKUNTZA

JARDUERA
JARDUERA

JARDUERA
J
ARDUERA

Iraupena
Ordu bat gutxi gorabehera.

Hartzaileak

Helburuak

desarrollo
evaluación

9-11 urteko pertsonak eta gazteak.

AURKEZPENA
Materialak

1. Kalitatezko hezkuntza bat izateko irakasleek
duen garrantziaz sentsibilizatzea.
2. Hezkuntza-eskubidea irakasleekin eta
irakasleen kalitatezko formakuntzarekin
erlazionatzea.
3. Hiritarren parte-hartzea eta eskubideen
defentsa sustatzea.

Orri zuriak eta margo gorriak, horiak eta berdeak.

GARAPENA
1)

Orri bana emango diogu parte-hartzaile bakoitzari
eta eskolan ikasi dituzten 5 gauza garrantzitsu
idaztea eskatuko diegu.

EBALUAZIOA

Beraientzat gaur egun garrantzitsuak diren gauzetan
pentsatzea ez ezik, etorkizunean baliagarriak izango
zaizkien gauzetan ere pentsatzea eskatuko diegu.
Ikusten baldin badugu alderdi akademikoei bakarrik
ematen dietela garrantzia, zenbait ideia iradoki
ditzakegu, adibidez:

12

* Batuketak eta

kenketak egitea, ogia
erostean eskuarteko
kanbioak ondo
ematen dizkiguten
jakiteko.

* Ingelesa jakitea,
abestien letrak
ulertzeko eta
abesteko.

5
5 +7
+7 =
= 12
12

What’s
yourWhat’s
teacher’S
yourname?
teacher’S
name?

© Ayuda en Acción

DENONTZAT
HEZKUNTZA
JARDUERA
J
ARDUERA

* Munduko herrialdeak ezagutzea, zer leku ezagutu
nahi ditudan jakiteko.

SARRERA

* Abesti dibertigarriak ikastea, txango batera
goazenean abestu ahal izateko.

LITATEZKO
* Soka-saltoan aritzea.
ZKUNTZA

© Plan Internacional

© Salva Campillo/Ayuda en Acción

3-5 URTE

* Pertsona guztiak desberdinak garela eta
elkarrengandik ikas dezakegula jakitea.

Ohikoa da azkenak ikasi dituzten gauzak soilik aipatzea;
hori dela eta, pentsarazi behar zaie zenbat gauza ikasi
dituzten eskolan daramatzaten urte guztietan.
Gomendagarria da tarte bat ematea ikasleei jarduera
bete-betean hasi aurretik, urte guztietan ikasitakoa
gogora dezaten.
Parte-hartzaile bakoitzari eskatuko diogu idatzi duen
jarduera bakoitza kolore batez idazteko, irizpide honetan
oinarrituta:

5 +7 = 12

antzekotasunak eta desberdintasunak ikusiko ditugu.
Garrantzitsua da ekarpen guztiak, gehienez, 5
esalditan laburbiltzea.
Adibidez, hizkuntzari buruzko ideiak errepikatzen baldin
badira (irakurtzea, idaztea, aditza eta subjektua
desberdintzea, perpaus-motak bereiztea…), talde berean
elkartu daitezke eta, esaterako, hizkuntzaren ezagutza
izena jar diezaiokegu. Era berean, lehen adierazitako
kategorietan oinarrituta, dagokien koloreaz
azpimarratuko ditugu.

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

AURKEZPENA

• Gorria: bakarrik ikasi nuen.
• Horia: nire ikaskideekin ikasi nuen.

What’s
your teacher’S
GARAPENA
2)
Ondoren, talde txikiak egingo ditugu (4-5
name?
pertsonakoak gehienez). Taldeko
kide bakoitzak ZATIA:
Talde
osoak parte
hartuko duen
eztabaida bat eta
BIGARREN
NIRE
HEZKUNTZA-KANPAINA
DISEIN
• Berdea: gure irakasleekin ikasi genuen.

idatzi duena besteek idatzitakoarekin konparatu, eta

3)

Ikasgelako hormetan orri guztiak zintzilikatuko ditugu
eta parte-hartzaile bakoitzari zer, nola eta norekin
ikasi duen azaltzera gonbidatuko dugu.
hausnarketa bat dinamizatuko da.

EBALUAZIOA
Ikasi ditugun gauzen kopuruari buruzko eztabaida egingo dugu:

- Zer dela-eta izan dira garrantzitsuak?
-G
 auza asko ikasiko genituzke eskolara joateko aukerarik
izango ez bagenu?

- Zein izan dira garrantzitsuak gure ikaskuntza-prozesuetan?
- Irudika al dezakezue eskolarik gabeko mundu bat?
- Eta irakaslerik gabeko mundu bat?
- Eta non eta nola ikasten dute irakasleek?

BA AL
ZENEKIEN?
13

12-16 URTE

HEZKUNTZAN
BERDINTASUNA
KO BIDEAN
LORTZEJARDUERA
JARDUERA
Iraupena

Helburuak

2 ordu eta erdi, gutxi gorabehera

1. Hezkuntzaren garrantziaz jabetzea,
desparekotasun-egoerak orekatzeko.

Hartzaileak

2. Hezkuntzarako sarbidean mundu-mailan
dauden desparekotasun-egoerei eta haien
ondorioei buruzko ikuspegi erreala izatea.

12-16 urteko nerabeak eta gazteak.

3. Parte-hartzea eta konpromisoa indartzea
errealitate hori eraldatzeko.

Materialak
Orri zuriak, kartoi meheak, paper jarraitua,
bolalumak, errotulatzaileak, kola, guraizeak,
bideo- eta argazki-kamera, entzutea galaraziko
diguten entzungailuak, soka bat, begiak
estaltzeko zapi bat, uztaiak, eskudesarrollo
eskailera txiki bat, Interneterako
sarbidea (aukerazkoa).
Prestatzeko gauzak:

evaluación

• Balioen barometroa lemari buruzko kartelak
eta esaldien zerrendaren fotokopia bat.
• Genero-desorekak konektatzea lemadun
kutxa bat. Honako hauek idatzita dauden orri
bat: desoreka-egoeren zerrenda bat, zenbait
pertsonen bizitzaren historiari buruzko
txartelak, emakumeek esandako esaldi
famatuak eta argazkiak.
• Informazio gehigarria: aldizkariak, argazkiak
eta egunkarietako berriak.

Deskribapena
Base-joku gisa planteatuta dago. Jolas
honetan, ibilbide bati jarraitu, eta zenbait
proban gainditu beharko dituzte partehartzaileek. Proba horietan, hezkuntzan ematen
den desberdintasunari buruzko eta pertsona
desgaituek berdintasun egoeran izan behar
duten hezkuntzarako sarbideari buruzko
informazioa, datuak eta kontzeptuak erlazionatu
beharko dituzte. Hau da modu transbertsalean
landuko den Garapen Iraunkorrerako Helburuak
4ren xedeetako bat: Hezkuntza inklusiboa,
bidezkoa, eraldatzailea eta bizi osoa irauten
duena pertsona guztientzat bermatzea.
14

4. Herritar aktibo gisa, banako-moduan eta
kolektibo-moduan hausnartzea eta haztea.

Edukiak
Kontzeptuak
• Hezkuntza desparekotasun-egoerak
orekatzeko tresnatzat hartzea.
• Desparekotasun-egoerak, generoa,
desgaitasuna eta integrazioa.
• Parte-hartzea eta konpromisoa.
• Garatutako herrialdeen eta garapen-bidean
dauden herrialdeen arteko aldeak.
Abileziak
• Gertuko eta mundu-mailako desparekotasunegoerak identifikatzea.
• Hezkuntzarako sarbidearen ondoriozko
desparekotasun-egoerak ulertzea.
• Norberaren eta gainerako pertsonen emozio
eta sentimenduak ulertzeko gaitasuna izatea.
Jarrerak
• Aukera gutxi dituzten pertsonekiko eta
desparekotasun-egoerekiko sentsibilitatea
izatea.
• Hezkuntza bizi osorako eskubidetzat
balioestea.
• Elkarlana eta parte-hartzea.

AURKEZPENA

GARAPENA

%50

ALDE Hasteko, jarduera zertan datzan azalduko dugu,AURKA
eta
Unitate didaktikoa 2 ordu eta erdiko saio batean
zer proba eta non egin behar diren adieraziko diegu.
Talde osoa lehen proba egitera joango gara. Proba
BALIOEN BAROMETROA
hori gainditutakoan,
4-5 pertsonako taldeak egingo
ditugu (dinamika laburrak erabil ditzakegu taldeak
egiteko) eta talde bakoitzak proba desberdin bat
egingo du; proba hori bukatzean, beste proba bat
egingo du, hurrenez hurren, proba guztiak egin arte.

EBALUAZIOA

garatzeko dago programatuta. Iraupen hori aukerazkoa
da; izan ere, gure aukeretara eta beharretara egokitu
ditzakegu bai iraupena bai saio-kopurua.

1GO PROBA:
Garapen Iraunkorraren Helburuak ezagutzea
Garapen Iraunkorraren helburuak ezagutu eta lortzeko, BALIOEN BAROMETRO batetik pasa beharko dugu. Bi kartel
jarriko ditugu bi muturretan: bakoitzak jarrera batekin %100eko adostasuna adieraziko du, eta erdian beste kartel bat
jarriko dugu %50eko adostasuna adieraziko duena. Azalduko dugu jolasaren arauetako bat honako hau izango dela:
iritzi bera izateko gai garen bakoitzean eta inor ez denean erdian jartzen (ez dakit, ez dit axola) GIH bat lortuko dugu
2. PROBA:
(gutun-azal batean).

Genero-desorekak konektatzea

%50

ALDE

AURKA

3. PROBA:

Zenbait esaldi irakurtzen joango gara (17, helburuak
adina) eta parte-hartzaile bakoitza, bere iritziaren
4. PROBA:
arabera, kartel baten ondoan jarriko da. Norbaitek
zalantzak baldin baditu edo ez bada guztiz identifikatzen
Eraldatzeko parte hartzea
jarrera batekin edo bestearekin, tarteko lekuetan jar
1GO PROBA:
daiteke, %50aren alde batean edo bestean, eta
arrazoiak emango ditu. Hori gertatzen baldin bada, gerta
Garapen Iraunkorraren
liteke gainerako taldekideek iritzia aldatzea eta,
ondorioz, lekuz ere aldatzea.

Helburuak ezagutzea

1-

Pertsona guztiok eskubide berak izan beharko
genituzke.
2. PROBA:

2-

Genero-desorekak
Pobrezia-egoeran bizi behar duten pertsonak
daude.

3-

Azpigarapenean eta garapen-bidean dauden
herrialdeek garatutako herrialdeek baino bizi-baldintza
okerragoak izango dituzte.

3. PROBA:

konektatzea

© Sergi Cámara/Entreculturas

Eskolarako bidean
BALIOEN BAROMETROA

8-

Normala da herrialde batzuetan neskatoak 18 urte
baino lehen ezkontzera behartzea.

9- Jada ez dago oztoporik desgaitasunak dituzten
Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko Eskolarako
bidean
pertsonentzako.
desparekotasun-egoerarik ez luke egon behar.
10- Garrantzitsua da Lurraren berotze globala
jarriko
5- Garrantzitsua izango litzateke herrialdeak ados
4. PROBA:
gelditzeko lan egitea.
balira eta planeta osoko biztanleen bizi-baldintzak
Eraldatzeko
parte
hobetzeko plan bat egingo balute.
Ez dahartzea
garrantzitsua bizitza osoan ikasten jarraitzea.
114-

67-

Pertsona orok du hezkuntza-eskubidea.

Beharrezkoa da hezkuntzarako aukerarik ez duten
pertsonak egotea.

12-

Zenbait herrialdetan, beharrezkoa da haurrak
erreklutatzea soldadu izateko.

13-

Lurraren energia-baliabideak ez agortzeko
irtenbideak bilatu behar ditugu.
15

ALDE

AURKA
BALIOEN BAROMETROA

14-

Pertsona orok egin dezake bere ekarpena mundua
hobetzeko.

17-

15-

BALIOEN BAROMETROA gainditzeko gai garenean, hau
da, %50aren axolagabetasuna gainditzen dugunean, 17
helburuak izango ditugu, horma-irudi batean itsasi
ditzakegunak ikusgarri egon daitezen.

Gure esku ere badago munduko pertsona guztien
bizi-baldintzak hobetzea.

Ez da hain garrantzitsua etxean birziklatzea.

16-

Beharrezkoa da hainbat pertsonak gosea pasatzea;
1GO
PROBA:
izan ere, ez dago nahikoa
elikagai
munduko biztanle
guztientzat.

Garapen Iraunkorraren Helburuak ezagutzea

2. PROBA:
Genero-desorekak konektatzea

Genero-desorekak
4. PROBA: konektatzea
kartela duen kutxa bat erabili ahal
izango
dute informazioa
lortzeko.
Eraldatzeko
parte
hartzea
Informazio hori hainbat
esparrutakoa izango da, eta
erreportajea egiten laguntzeko
balioko du (gaur egun emakume
eta neskatoek bizi duten egoerari buruzko informazioa,
hainbat pertsonen biografia laburrak, historian
* Vigdis Finnbogadottir izan zen Europako herrialde
emakumeek esandako esaldi famatuak, argazkiak eta
bateko lehen emakumezko presidentea, eta 16 urtez
abar). Informazio hori Internet bidez zabaldu nahi izanez
egon zen kargu horretan (Islandia).
gero, egokia izango litzateke Interneterako sarbidea
izatea.
* Unibertsitateko katedradunen %16,8 besterik ez da
emakumezkoa (Espainia).

Datu posibleak:

* Emakumeak eta neskatoak dira munduko

ezkontzen
ORTE
* Neskatoen %73 18 urteak bete bainoPASAPlehen
dira (Bangladesh-ASIA).

ur-zamaketariak. Batez beste, garapen-bidean dauden
herrialdeetako emakume eta neskatoek 6 km egiten
dituzte egunean 20 litro ur daramatela bizkar gainean.
Hori dela eta, asko mugatzen da haiek eskolara joateko
duten denbora (Afrika).

* “Neskatoek oraindik ere genero-diskriminazioa

pairatzen dute eskolan, eta horrek pertsona horien
ikaskuntza-prozesua eta etorkizuneko garapena
baldintzatzen du sarritan”. (Latinoamerika).

* Haurrak beranduago eta seme-alaba gutxiago izaten
dituzten emakumeak denbora gehiagoz egon dira
hezkuntza-prozesuan.

* 7 eta 16 urte arteko neskato pobreenen %95 ez da
inoiz eskolara joan (Somalia-Afrika).
* Aisialdirako guneen erabileran, alde handiak daude
* Mendebaldeko Europan, sexu-esplotazioan jarduteko
erosten eta saltzen diren pertsonen %79 emakumeak
eta neskatoak dira. (Errumania, Paraguai eta Kolonbia).

* Bi emakume soilik izan dira senatari (AEB).
* Parlamentuko eserlekuen %40 emakumezkoenak dira
(Islandia).
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© Monteserín Fotografía

mutikoen eta neskatoen artean (Espainia-Europa).

Azkenean, denbora
amaitu baino lehen,
informazioa zabaltzera
animatuko dugu taldea,
haien gertuko
errealitateari buruzkoa,
esaterako (institutua,
lagunak, auzoa,
ikasleen amonak eta
amak zer adinera arte
egon ziren
eskolatuak…).

© Plan Internacional

Proba honetan, erreportaje
labur bat egingo dugu generodesorekei buruz. Formatu
3. PROBA:
ugariren
artean aukeratu ahal
izango dugu, hala nola papera
Eskolarako bidean
(idatzia, marrazkia, artistikoa),
bideoa, argazkiak…

2. PROBA:
Genero-desorekak konektatzea

3-5 URTE

%50
3. PROBA:
Eskolarako bidean

AURKA

JARDUERA
J
ARDUERA

1GO PROBA:

Zailtasunez beteriko ibilbidea osatu beharko dute,
Garapen
Iraunkorraren
Helburuak
eskolara
hiru modu
ezberdinetan iristeko:

* Lehen bidean: bakarka, entzutea galarazten dien
entzungailuak jarrita.

bidean: binaka, orkatilatik elkarri lotuta.
*2.Bigarren
PROBA:

LITATEZKO
Hirugarren bidean: begiak zapi batez estalita.
*Genero-desorekak
konektatzea
ZKUNTZA

© Sergi Cámara/Entreculturas

DENONTZAT
HEZKUNTZA

Zenbaitetan, eskolarako bidea arriskuz beteriko
lasterketa
bihur daiteke. Herrialde batzuetan, neskato eta
4. PROBA:
mutikoek
hainbat oztopo gainditu behar dituzte eskolara
BALIOEN
BAROMETROA
iristeko,
hala nola 6 km-ko
ibilbidea,
800 m-ko igoera
Eraldatzeko
parte
hartzea
bertikalak, kontrolik gabeko errepideak %88ko entzumen
galerarekin egin beharra, oztopoz jositako hirian gurpildun
aulki batean ibiltzea, ikusmen arazoekin ibai bat gurutzatu
beharra…). Horrelako egoerak simulatzea zaila bada ere,
neskato eta mutiko horien lekuan jar daitezen saiatuko
gara, zer sentitzen den ikus dezaten.

2. zailtasuna: lerrokatutako uztai-gune bat zeharkatu
beharko dute. Uztaiak zenbait blokeren gainean jar
ditzakegu tunel baten, edo, bestela, zabal daitekeen
ezagutzea
uztai bat. (Marrazki baten bidez azal daiteke uztaiak nola
ipini).
3. zailtasuna: lurretik 50 cm-ra dauden 6 makil gainditu
beharko dituzte (erratzak, apar-gomazko txurroak…).
Makil bakoitza jartzeko bina aulki edo kutxa erabil
ditzakegu.
4. zailtasuna: esku-eskailera bat igotzea eta jaistea.

Eskolara iristean, paper bat hartuko dute eta honako
aukeratako bat idaztea erabakiko dute: erraza, zaila edo
izugarri zaila.

5. zailtasuna: zango-makil batzuk erabilita, uztai-gune
bat zeharkatu behar dute.

3.zailtasuna:
PROBA:eremu labainkor bat igaro beharko dute.
1.
Horretarako, plastiko gogor edo koltxoneta bat jarriko
Eskolarako
bidean
dugu
lurrean eta xaboiaz
edo uraz igurtziko dugu.
Kontuan izan azpian zerbait jartzea, min har ez dezaten.

6. zailtasuna: eskolara iristeko azken zatia, objektuz eta
oztopoz betea egongo da. Gune hori saskia kenduta
duen erosketa-orga batean eserita zeharkatu beharko
dute (gurpildun aulki bat simulatuz).

4. PROBA:
Eraldatzeko parte hartzea

AURKEZPENA

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

Proba honetan, Agenda 2030eko GHIak
ezagutaraztea eta haiei buruz sentsibilizatzea da
helburua,eta behin eta berriz azpimarratu behar da
irtenbideak bilatzeko beharra dagoela “Gure mundua
eraldatzea” lortzeko. Horretarako, hainbat gauza egin
ditzakete, hala nola lema bat, kartelak, grabaketa bat,
bideo bat, bineta bat, traola bat, pankarta bat, argazkiz
beteriko horma-irudi bat, alkateari edo erakunde
politikoei zuzendutako gutun bat … Era berean, sortu

GARAPENA

duten materiala non zabalduko
duten ere erabaki beharko dute
(itsastea, auzoan edo
ikastetxean banatzea,
taldearen edo ikastetxearen
webgunean jartzea…).

BIGARREN ZATIA: NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA DISEIN

EBALUAZIOA
Hausnarketa egingo dugu, proba bakoitzean bildutako materialak erabiliz (barometroa, erreportajeak, eskolara
iristeko zailtasunak balioesteko erabili dituzten orriak eta sentsibilizazio-kanpainan erabilitako materialak).
Zenbait galdera: Egoera horiei buruzko informaziorik ba al genuen? Lagundu al digu ulertzen zer
garrantzitsua den hezkuntza bizitza hobe bat izateko? Gure eguneroko bizitzan, gai al gara desparekotasunak
identifikatzeko? Zer jarrera hartzen dugu egoera horien aurrean? Nola sentitu naiz jardueran zehar?
Beharrezkoa iruditzen al zaigu Agenda 2030? Zer egin dezaket helburuak bete daitezen?
Taldeak parte-hartzaile asko baldin baditu, talde txikiagoetan banatu dezakegu (ibilbidea egin duten taldeen
desberdinak) eta ondoren bateratze saio bat egon dezakegu.

BA AL
ZENEKIEN?
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3-5 URTE
16-18 URTE

DENONTZABTegirada ernea
HEZKUNTZA munduari
JARDUERA
J
ARDUERA

(Herritartasun globalerako
hezkuntzaren esparruan)

JARDUERA

Iraupena

Helburuak

60 minutu.

1. Benetako egoera baten berri
jakitea, egoera horren behaketan
eta azterketa kritikoan oinarrituta
interpelaturik sentitzea eta horri
buruz hitz egitea.

Hartzaileak
16-18 urteko gazteak.

2. Egoera horrek sortzen dituen
erronkak eta erantzunak
aurkitzea.

Materiala

3. Landutako gaiei buruzko
aldarrikapen bidezkoren bat
adieraztea.

Orriak, kartoi meheak, errotulagailuak,
Interneterako sarbidea.

desarrollo

AURKEZPENA
evaluación
Garapen Iraunkorreko Helburuek (GIH) munduari erne
begiratzea eskatzen dute, gure errealitatetik harago
presentación
begiak zabaltzea. Tokiko mailan eta maila globalean
asmo handiko ekintza-plan bat dute helburu, pertsonen
alde, planetaren alde eta oparotasun partekatuaren
eta bake unibertsalaren alde.
Pobreziaren forma guztiak, giza talde asko eta askoren
bazterketa soziala, pertsona askoren giza eskubideen
aurkako erasoak, naturaren hondatzea, klima-aldaketa,
uren kutsadura, lurraren basamortutzea, indarkeria,
beldurra eta gerrak sortzen dituzten gatazka armatu
ugariak, emakumeen aurkako etengabeko indarkeria…
horiek dira gure munduan ditugun erronka ugarietako
batzuk, eta Nazio Batuen Agenda 2030 ekimenak
funtsezko 17 helburutan hezurmamitu ditu horiek denak,
uste osoa duelako “garaia dela pertsonen eta planetaren
aldeko mundu mailako ekintza abiatzeko”.

© Alboan

GARAPENA

EBALUAZIOA

Laugarren helburuak lotura estua du gainerako
helburuekin; izan ere, gizarteak, pertsonek,
prestakuntza eta hezkuntza egokia jasotzen duten
heinean soilik erantzun ahal izango diete gure munduak
dituen erronkei. Hori dela eta, honako hau proposatzen
du:
18

“Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz
bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako
aukerak bultzatzea”
Proposatzen dugun jarduerak 4.7 helburua du jomuga,
eta hor aipatzen diren ezaguera teorikoek eta praktikoek
tokiko herritartasunerako eta herritartasun globalerako
hezkuntzako curriculum-programa bat osatzen dute.
Jomuga horretan nabarmentzen da premiazkoa dela
modu praktikoan ikastea zer den herritar arduratsua
izatea, begiak eta bihotza mundura zabaltzea, hurbileko
eta munduko arazoak zein diren jakitea eta horiei buruz

modu kritikoan hausnartzea, aniztasuna errespetatzea
eta balioestea, bidegabekerien, bazterketen eta
ingurumenaren hondamenaren aurrean haserretzea eta
sumintzea, errealitatea eraldatzeko korrontean esku
hartzea gizaki guztien duintasuna, haien giza eskubideak
eta baliabide naturalen iraunkortasuna ardatz harturik.
Horiek dira proposatutako jardueraren giltzarriak.

LITATEZKO
ZKUNTZA

“Gizateriaren eta gure planetaren etorkizuna gure
eskuetan dago, baita belaunaldi gazteenaren eskuetan
ere, horrek emango baitio lekukoa etorkizuneko
belaunaldiei. Garapen iraunkorrerako bidea zehaztu dugu,
eta guk guztiok bermatu behar dugu bide horrek nahi
dugun jomugara eramango gaituela eta lorpen horiek
atzeraezinak izango direla”.

AURKEZPENA

Nazioarteko erakundeek eta administrazio publikoek
nahiz gizarte zibilak eta pertsona bakoitzak geure gain
eta arduraz hartu beharreko helburua eta jomuga da;
izan ere, ondo dio dokumentuak:

GARAPENA
1)

Hiru talde egingo ditugu egoera hauetako bakoitza
lantzeko:

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA
© Sergi Cámara/Entreculturas

EBALUAZIOA

1. TALDEA:
PERTSONEI LEHENTASUNEZKO ARRETA EMATEA
Lanerako arazo bat: errefuxiatuen egoera, haien bazterketa
soziala.

BIGARREN ZATIA: NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA DISEIN

Hainbat herrialdetako familia ugarik ihes egiten dute gerratik,
2.
TALDEA:
terrorismotik eta errepresiotik; Europako herrialdeetan bilatzen dute

asiloa eta herrialde horiek hainbat modutara erantzuten diete ihes egiten duten horien itxaropen eta aurreikuspenei.
PLANETAREN
ZAINTZA
Babesa eskatzen duten pertsona horietatik milaka eta milaka inprobisatutako kanpalekuetan bizi dira baldintza
negargarrietan. Beste batzuk ez ziren iritsi kanpaleku horietara, itota hil baitziren Mediterraneoa gurutzatzeko
ahaleginean.
Galdera batzuk:

3. TALDEA:

BAKE-KULTURA,
INDARKERIARIK EZAREN KULTURA
Zerk bultzatzen ditu beren bizitza arriskuan jartzera?

- Nola hartzen ditu Europak errefuxiatuak? Zer harrera egiten die tokian tokiko Gobernuak eta gizarte zibilak?
- Zer ari da gertatzen mugetan?

1. TALDEA:

PERTSONEI
LEHENTASUNEZKO
ARRETA
EMATEA
Besteak beste,
haurrek hezkuntzarako duten
eskubidea?
- Errespetatzen al dira pertsona horien eskubideak?
Informazio gehiago: http://acnur.es/

BA AL
ZENEKIEN?

2. TALDEA:

PLANETAREN ZAINTZA
Lanerako arazo bat: Basoak zaintzea.
Basoak habitat konplexuak dira, aberastasun biologiko handiko

eremuak,
eta, beraz, modu globalean zaindu behar dira. Basoak
3.
TALDEA:

zaintzea eta zuhaitz-masa babestea eta gordetzea Administrazio

© Educo

Publikoen erantzukizuna INDARKERIARIK
da, baina baita herritarEZAREN
guztiona ere,
eta
BAKE-KULTURA,
KULTURA
horretarako beharrezkoak dira jardunbide egokiak.
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BIGARREN ZATIA: NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA DISEIN
Herritarrentzako erronka: Gizalegezko jokabideak izatea: basoak ez zikintzea, surik eta barbakoarik ez egitea.
Basoberritze-jardueretan parte hartzea, batez ere suak kiskalitako eremuetan. Birziklatzea. Birziklatutako papera
erabiltzea. Kontsumistak ez izatea. Planetako ekosistema berdeentzat zer produktu diren kaltegarri arakatzea eta
jakitea, beste aukera iraunkor eta jasangarri batzuk bilatzeko. Azken batean: natura babestea.

- Zer-nola hobe ditzakegu gure jarrera eta jokabideak basoak zaintzeko?
Informazio gehiago: http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/

1. TALDEA:
GARAPEN

BA AL
KALITATEZKO
ZENEKIEN?

HEZKUNTZA
IRAUNKORRERAKO
PERTSONEI LEHENTASUNEZKO ARRETA EMATEA
© Mauricio López/Entreculturas

HELBURUAK
2. TALDEA:

PLANETAREN ZAINTZA

LEHEN ZATIA: ERRE

3. TALDEA:
BAKE-KULTURA, INDARKERIARIK EZAREN KULTURA
Lanerako arazo bat: Emakumeen aurkako indarkeria.

SARRERA

Indarkeria horrek elkarrekin lotura duten hainbat forma ditu –fisikoa, sexuala, psikologikoa, ekonomikoa– eta emakume
askori eragiten die: neska txikiei, gazteei, pertsona helduei. Indarkeria-mota batzuk komunikabideetan agertzen dira
sarri: jazarpenak, sexu-indarkeriak, hilketak, emakume-salerosketak prostituziorako.

BIGARREN ZATIA: NI

Emakumeen aurkako indarkeria ez da kultura, eskualde edo herrialde jakin batzuetara mugatzen, eta ez eta
gizarte-talde jakin batzuen arazoa. Indarkeria hori edonon azaleratzen da. Emakumeak gizonen mende eta
azpian egon dira eta daude oraindik ere, hori da arazo honen muina, eta gure gizartean gutxiago edo gehiago
agerikoa den kultura matxista eta patriarkalaren bidez betikotzen da mendekotasun hori. Emakumeek mundu
osoan sarrien jasaten duten indarkeria modua bikotekideak eragindako indarkeria fisikoa da, eta hor hainbat
alderdi daude: jeloskortasuna, tratu txarrak, errespetu falta, nahi gabeko sexu-harremanak izateko exijentziak,
autoritarismoa.

- Jabetzen al gara emakumeen aurkako arazo
humano eta sozial larri horretaz?

- Nabaritzen eta hautematen al dugu gure
ingurunean?

- Zer konponbide eman diezaiokegu?
- Zer eginkizun du hezkuntzak problema hori
konpontzeko?

© Educo

Informazio gehiago: http://www.unwomen.
org/es/what-we-do/ending-violence-againstwomen
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ZEN

3-5 URTE
2)

Lan-metodologia

Taldea osatzea.

DENONTZAT
HEZKUNTZA

Lana erraztuko duen koordinatzaile bat hautatzea:

* Jardueraren aurkezpena.

* Parte hartzeko gonbidapena egitea.

* Hitz egiteko eta entzuteko txandak kudeatzea.

ITATEZKO
* Funtsezko ideiak idaztea.
KUNTZA

JARDUERA
J
ARDUERA

Lanerako gaia eta arazoa aurkeztea.
Hausnarketa- eta elkarrizketa-prozesuak hainbat fase
ditu:

- Arazoa ulertzea.
- Jasaten ari denaren tokian jartzea.
* Arazoa eta hautemandako beharrizanak argi eta garbi
definitzea.

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

- Datuak, informazioa eta esperientziak bilatzea eta

© Georgie Scott/ActionAid

* Enpatia.

aurkeztea.

- Arazo horrek gizartearen, ekonomiaren eta

- Zer eragiten du gugan aztertutako arazoari buruzko

* Analisia.

- Zer egin dezakegu, zer egin dezake norberak, nahi den

ingurumenaren arloetan duen eragina adieraztea.

gogoetak?

bultzatzeko?)
DISEIN
NIREhoriHEZKUNTZA-KANPAINA
BIGARREN ZATIA:aldaketa

Proposatutako arazoaren kausei buruz eta behatutako
egoerari buruz hausnartzea, eta arazo horrek pertsonen
eskubideei eta planetaren zaintzari nola eragiten dien
gogoeta egitea.
Gai eztabaidagarrienei buruz eztabaidatzea.
-AURKEZPENA

* Konponbideak bilatzea:

- Zer aldaketa eta eraldaketa dira beharrezko
konponbide horiek gauzatzeko?

GARAPENA

- Zer eginkizun izan dezake hezkuntzak arazo
horien aurrean?

Amaitzean, talde bakoitzak kartel bat egingo du eta hor
idatziko ditu, batetik, aldaketa eskatzen duen aztertutako
egoerari buruzko datu esanguratsu bat, eta, bestetik,
gizarte zibilari eta botere publikoei zuzendutako
aldarrikapen bat, arazo horiei konponbidea emateko
eginkizunean esku har dezaten. Kartel horien azalpenak
ikasgelan emango dira eta, ondoren, haien erakusketa
bat egingo da zentroan.
Gainera, talde bakoitzak eskutitz bat prestatuko du
dagokion aldarrikapenarekin, eta tokiko, autonomiaerkidegoko, nazioko eta nazioarteko administrazio
publikoei helaraziko die, arlo horretan dituzten
eginbeharrak bete ditzatela exijitzeko.

EBALUAZIOA

BA AL
ZENEKIEN?
1. Nola sentitu naiz lanean? Gustatu zait. Ez zait asko gustatu.
Epel utzi
nau.

2. Nabarmendu zer izan den zuretzat interesgarriena eta esanguratsuena.
3. Nolakoa izan da talde-lana?

21

DENONTZAT
HEZKUNTZA

18 URTE BAINO GEHIAGO

BIZITZA
OSORAKO K
I ASTEA

JARDUERA
J
ARDUERA

JARDUERA

PASAPO

RTE

Materiala
bolalumak, paperezko orriak, errotuladoreak, kartoi
meheak, Internetera sarbidea, agirien fotokopiak.

Helburuak
1. Kalitatezko goi mailako trebakuntza tekniko eta
profesionalera sarbidea izatearen garrantzia
aztertzea –unibertsitate-ikasketak barne–,
pertsonen bizitza babesteko eta garatzeko.

Iraupena
1 ordu eta erdi, gutxi gorabehera.

2. Hezkuntza-eskubidearen defentsan partehartzea sustatzea.

Hartzaileak
AURKEZPENA

desarrollo
Edozein adinetako pertsona (16 urtetik
aurrera).
evaluación

GARAPENA
GARAPEN
IRAUNKORRERAKO
EBALUAZIOA
HELBURUAK

3. Hezkuntza-kanpainen prozesuen kudeaketan,
hezitzaileen eta ikasleen parte-hartzea sustatzea,
hezkuntza integral bat lortzen laguntzeko.

KALITATEZKO
HEZKUNTZA

EN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

Hurrengo proposamenak 4.3 helburuan sakontzera deitzen du:
“Emakume eta gizon guztiei berdintasunezko sarbidea ziurtatzea goimailako trebakuntza tekniko eta profesionalera –unibertsitate-ikasketak
barne– (bizitzan zehar egiten den ikaskuntza)”, GIH 4.aren barnean
“konpromiso guztiak betetzea, kalitatezko hezkuntza inklusibo eta
bidezkoa bermatzeko eta guztiontzako bizitza osoko ikaskuntzarako
aukerak sustatzeko”.
LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

ARREN ZATIA:
NIRE
HEZKUNTZA-KANPAINA
DISEINATZEA
6 edo
7 pertsonako
taldeak egin behar
dira; talde
BIGARREN ZATIA:
HEZKUNTZA-KANPAINA
DISEINATZEA
Uhartera
bizitzera joango liratekeen
10 herritarren
* NIRE
bakoitzari honako istorio hau kontatu, eta emandako
jarraibideei jarraitu beharko die:

profilak (adina, sexua eta lanbidea).

* Etorkizuneko uharteko gizarteak ongi funtzionatzeko 4
Mundu-mailako krisialdiaren aurrean,
oinarrizko eskubide.
BIGARREN
ZATIA:
NIRE
HEZKUNTZA-KANPAINA
DISEINATZEA
zenbait
ikertzaile
famatuk
inor bizi ez den
uharte txiki bat aurkitu dute, eta hura
Jarduera hau egiteko 20 minutu dituzte, eta, ondoren, 15
eredutzat hartu nahi dute munduko ordena
minutuko bateratze-saioa egongo da.
berrezartzeko. Gure laguntza eskatu dute,
BA AL
honako elementu hauek aukeratzeko:
ZENEKIEN?
BA AL
ZENEKIEN?
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HEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

ARREN

Oso garrantzitsua da nabarmentzea, ziur asko, aukeratu
dituzten zenbait lanbidek trebakuntza teknikoa edo goimailakoa behar izatea, eta, horretarako, aukeratutako
eskubideren
batek alderdi hori jasotzea.
ZATIA:
NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA
DISEINATZEA

Ondoren, zera eskatzen zaie ikasleei: pertsonen bizitzak
babesteko eta garatzeko, trebakuntza teknikoaren eta
goi-mailakoaren garrantziaz jabetzea.
Horretarako, informazio hau jasoko dute ikasleek:

BIGARREN ZATIA: NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA DISEINATZEA
«Incheon-go adierazpena, 2030 hezkuntza: hezkuntza inklusibo eta bidezkoa ziurtatzeko eta
guztiontzako bizitza osoko ikaskuntza sustatzeko bidean. Txosten horren arabera, hezkuntzako
goi-mailako mailetara iristeko aukerak ez dira nahikoak izaten sarritan; bereziki, gutxien aurreratutako
herrialdeetan; eta, hori dela eta, ezagutza-alde handia sortzen da biztanleen artean, eta ondorio
larriak gertatzen dira garapen sozialean eta ekonomikoan. Horrenbestez, funtsezkoa da gaitasunen
garapenak dituen oztopoak gainditzea, bai eta bigarren hezkuntzaren ondorengo Hezkuntza eta
BA ALTrebakuntza Tekniko eta Profesionalera eta hirugarren hezkuntzara (unibertsitatea barne) sartzeko
oztopoak gainditzea ere. Halaber, gazte eta helduei ikaskuntzarako aukerak eskaini behar zaizkie
ZENEKIEN?
bizitza osoan.

BA AL
ZENEKIEN?

LITATEZKO
ZKUNTZA

Hauek dira goi-mailako hezkuntzara eta hezkuntza teknikora sartzeko
zailtasun handienak dituzten herrialdeak: Niger, Uganda, Malawi, Burkina Faso,
Sierra Leona, Madagaskar, Txad eta Haiti (Haiti da hezkuntzarako sarbide urriena
duen Amerikako herrialdea). Herrialde horietan, giza garapenaren indizea munduko
txikiena da. Unescoren txostena, Global Education Monitoring Report (2016).
Oso azkar hazi dira hirugarren hezkuntzako forma
guztiak; izan ere, guztizko matrikulazio-kopurua 100
milioitik (2000. Urtea) 199 milioira (2013. Urtea) igaro da.
Hala ere, oraindik ere desberdintasun handiak daude
hirugarren hezkuntzarako sarbidean, bereziki, unibertsitatehezkuntzan (generoa, jatorria, jatorri soziala, jatorri etnikoa,
adina eta ezintasunak).
Diru-sarrera urriko herrialdeetan, emakumeak egoera
okerragoan daude; diru-sarrera handiko herrialdeetan,
berriz, gizonak daude egoera okerragoan.
Lanbideetarako gaitasunak lantzea ez ezik, hirugarren
LEHEN ZATIA: ERREALITATEA
AZTERTZEA
hezkuntzak eta unibertsitateek
funtsezko zeregina dute;

© Salva Campillo/Ayuda en Acción

© JRS

izan ere pentsamendu kritikoa eta sormenezkoa
estimulatzen dute, eta garapen soziala, kulturala,
ekologikoa eta ekonomikoa bultzatzen duten ezagutzak
sortzen eta hedatzen dituzte. Hirugarren hezkuntza eta
unibertsitateak ezinbestekoak dira etorkizuneko
zientzialariak, adituak eta buruzagiak hezteko. Haien
ikerketa-jarduerei esker, oinarrizko funtzioak betetzen
dituzte: ezagutzak sortzea eta gaitasun analitikoak eta
sormenezkoak garatzea, zeinen bidez tokiko eta mundumailako arazoak konpontzen laguntzen duten garapen
iraunkorraren esparru guztietan».

BIGARREN ZATIA: NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA DISEIN

SARRERA

Informazio horretan oinarrituta, honako gai
hauei buruzko hausnarketa egingo dugu:

- Testu horrek aurreko jarduerarekin

lotutako zer ideia iradokitzen dizkizu?

- Zer dela-eta da garrantzitsua goi-

mailako hezkuntzarako eta hezkuntza
teknikorako sarbidea?

- Ba al dago desberdintasunik hezkuntza

teknikorako eta unibertsitaterako sarbidean
gizonen eta emakumeen artean?

- Kontuan hartzen al dute Garapen Iraunkorreko
Helburuek arazo hori?

Hausnarketa hau egiteko 20 minutu izango dituzte.

BA AL
ZENEKIEN?
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LEHEN ZATIA: ERREALITAT

LEHEN ZATIA: ERREALITATEA AZTERTZEA

BIGARREN ZATIA: NIRE HEZKUNTZA-KANPAINA DISEINATZEA

3-5 URTE

DENONTZAT
HEZKUNTZA
BA AL
ZENEKIEN?

JARDUERA
J
ARDUERA

Hirugarren hezkuntzaren eta goi-mailako heziketa
teknikorako eta profesionalerako sarbidearen
(unibertsitatea eta bizitza osoko hezkuntza barne)
errealitatea aztertu eta ezagutu ondoren, ikasleak
aktibista potentzialak izatea eta gure hezkuntzakanpaina diseinatzea proposatzen dugu. Kanpaina
horretan nahita diseinatutako hiru fase edo jarduera- edo
ahalegin-multzo garatuko ditugu, helburu jakin bat
lortzeko. Herritarrak testuinguru jakin batean
sentsibilizatzea eta informatzea bilatzen da, eta helburua
da aldaketarako eragileak sustatzea eta ehun soziala eta
herritargo globala eraikitzeko funtsezkoak izatea.

1. FASEA.
Arestian egindako 6 edo 7 pertsonako taldeekin, ideiajasa bat egingo dugu, aurreko jardueran ikusitako
datuekin lotutako slogan edo lema bat bilatzeko (5
minutu). Horren ondoren, proposatutako lemak
bateratuko ditugu, eta bat aukeratuko dugu edo
helburuarekin identifikatzen den lema bat sortuko dugu.
Azkenik, lema hori kartoi mehe edo kartel batean idatziko
dugu, harekin erlazionatutako irudi edo marrazki batekin
lagunduz (10 minutu).

AURKEZPENA

2. FASEA.

GARAPENA

Talde osoarekin, lehen zatian ikusitakoa errealitatearen
analisitzat hartuta, erakunde publikoei eta/edo mundumailako erakundeei zuzendutako adierazpen edo/eta

BIGARREN ZATIA: NIRE HEZ

gutun bat egitea proposatzen dugu. Idazki horretan,
berdintasunezko, kalitatezko eta bizitza osorako
hezkuntza defendatzeko alderdi funtsezkoenak
nabarmenduko ditugu, GIH4ko 4. helburua esparrutzat
hartuta. Adostutako dokumentu bat lortzea da helburua,
non pertsona-taldeak bere asmoak, oro har, adieraziko
dituen.
Hori lortzeko honako galdera hauek (edo beste
zenbait) lagungarri izan daitezke:

- Nori dago zuzenduta?
- Zein da abiapuntutzat hartzen dugun daturik
edo informaziorik garrantzitsuena?

- Zein dira gure ikuspuntuak? Zer lortu nahi duguBA

AL
ZENEKIEN
- Zerk motibatzen gaitu talde gisa? Zer nahi dugu
adierazpen honekin?

eraldatu edo aldatu? Zer nahi dugu nabarmendu?

- Zer eskatzen diegu erakunde publikoei edo
politikoei?

- Asmatutako slogan edo lemarekin, zein da gure
mobilizatzeko edo eragiteko eskakizuna?

Adierazpena egiteko, Hezkuntzaren Aldeko
Mundu Mailako Kanpainako ikuspuntuak eta
adierazpenak har daitezke oinarritzat (2016koaren esteka
jarri dizuegu, baina aurreko urtetakoa Hezkuntzaren
Aldeko Mundu Mailako Kanpainaren webgunean
eskuratu daitezke).
http://www.cme-espana.org/wp-content/
uploads/2016/09/ADIERAZPENA.pdf
30 minutu ditugu jarduera egiteko.

3. FASEA.
Mobilizazio-ekintza xume eta irudimentsu bat egingo
dugu. Herritarrak parte hartzera gonbidatuko ditugu; eta
gure ikastetxean/GGKEn/erakundean/plataforman eta/
edo hirian egiteko modukoa izan beharko du. Gure
adierazpena/gutuna irakurtzeko denbora ere kontuan
hartuta, 15 minutu izango ditugu guztira.

EBALUAZIOA
Gehienez 12-13 pertsonako taldeetan –guztiek parte har dezaten–, pertsona bakoitzak adieraziko du ea zer ez zuen
ezagutzen eta zer iruditu zaion deigarrien edo garrantzitsuen, bai eta zein izan den jarduera honetan ikasitako gauza
nagusia ere.
Amaitzeko, ingurunearen ekintzaile eraldatzaile diren neurrian, zer konpromiso edo erronka jarriko duten abian
erabakiko dute (3. fasearekin lotura izan dezakeena nahiz izan ez dezakeena izan daiteke) 15 minututan.
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JARDUERA

MOBILIZAZIOJARDUERA

HEZKUNTZAREN ALDE
HITZA ESKATEZZEN DUT E L E
H K N Z R NA D

U T A
HITZA ESKATZEN DUT

Deskribapena
• Jarduerak kanpainan proposatutako jarduerak landu eta gero
egiteko daude pentsatuta.

GARAPEN

KALITATEZKO
• Mobilizazio-proposamenak Hezkuntzaren aldeko Munduko Astean
HEZKUNTZA
egin daitezke edo ikastetxeko jarduerekin uztartu daitekeen une

IRAUNKORRERAKO

egokian.

HELBURUAK

• Mobilizazio-jarduera hau ikastetxe-ingurunean ardazten da. Dena
den, Hezkuntzaren aldeko Munduko Asterako, kaleko mobilizaziojarduera bat proposatuko eta bidaliko da aurrerago, herritarrek
hezkuntza-eskubidearen berri izan dezaten eta haren alde mobilizatu
daitezen eta, oro har, gizartearengan eragina izan dezan.

Helburuak

LEHEN ZATIA: ERREA

1. Hezkuntza-komunitatean hezkuntza-eskubidearen eta partehartzearen aldeko konpromisoa sustatzea.

2. GIH4an hartutako konpromisoen garrantzia nabarmentzea, eta
JARDUERA
PRESTATZEA
ordezkari politikoei eskakizunak egin ahal izateko ikasleei tresnak
ematea, Agenda 2030ean ezarritako helburuak betetzeko.

LANDUTAKOA PARTEKATZEA

JARDUERA PRESTATZEA

BIGARREN ZATIA: NIR

MATERIALAK SORTZEA

1- Talde bakoitzak hatz erakuslea altxatuta duen esku
itxurako figura bat eta zuriz dauden kartelak izango ditu
(proposamenaren amaieran, material horiek nola egin
ditzakezuen dago adierazita).

konpromiso politikoak zergatik bete behar diren
azaltzeko. Hizkuntza taldearen adinera egokitu beharko
dugu.

Ikasleei azalduko diegu eskubidea dugula GHI4ren
helburuak lortzeko prozesuan parte hartzeko, eta
eskubidea dugula politikariei eskatzeko haien
konpromisoak bete ditzaten, Agenda 2030ean ezarritako
helburuak erdiesteko.

galdera hauei buruz hausnartzeko (adinaren arabera
egokituko ditugu):

LANDUTAKOA PARTEKATZEA
MATERIALAK SORTZEA

2- Hasierako testua irakurriko dugu, ikasleei GHI4a zer
den gogorarazteko eta Agenda 2030era iristeko

3- Elkarrizketarako gune bat abiaraziko dugu honako
- Zergatik dira garrantzitsuak GHI4aren
helburuak?

- Nork eragin dezake kalitatezko eta dohaineko
hezkuntza-eskubidea bete dadin?
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B

HEZKUNTZAREN ALDE
HITZA ESKATZEN DUT
- Zergatik da jardutea hain garrantzitsua?

- Zer egin dezakegu GHI4aren helburuak bete

* Hezkuntzan landutako helburua zergatik den
beharrezkoa garapen iraunkorrerako.

daitezen?

* Helburua betetzeko ikasleek egiten duten eskakizuna.

- Nola kontzientziatu dezakegu gure ingurunea

Haur hezkuntzako kasuan, Hitza eskatzen dut
hezkuntzaren alde kanpainako lema irudiz laguntzea
proposatzen dugu.

hezkuntza-eskubidearen garrantziaz?

4- Talde bakoitzak hezkuntza-eskubideari eta
landutako helburuari buruzko lema bat asmatuko du.
Lema horrek motibatzailea izan behar du; hau da, jendea
erakarri behar du. Taldea handia baldin bada, taldeka
egin daiteke ikasleen parte-hartzea handitzeko, eta,
ondoren, eztabaida bat egin daiteke lema aukeratzeko.
Lemak honako alderdi hauek adierazi behar ditu:

BA AL
ZENEKIEN?

5-

Talde bakoitzak karteletan idatziko ditu bere lemak.

JARDUERA PRESTATZEA

LANDUTAKOA PARTEKATZEA
1- Aire zabaleko leku batean talde guztiak elkartuko

MATERIALAK SORTZEA

dira. Ikasle guztiek, kartelak erakusten daudela, minutu
bateko isilunea egingo dute. Isilune sinboliko horren
bidez, neskato, mutiko eta nerabeek erabakietan
duten parte-hartze urria adierazi nahi da; bereziki,
haiei eragiten dieten gaietan, hala nola hezkuntzan.
Ekintza horren bidez, agerian utzi nahi ditugu
adingabeek haien iritziak emateko dituzten aukera
urriak eta helduek haiek entzuteko, errespetatzeko
eta kontuan hartzeko dagoen beharra.
Minutu bateko isiluneari indar handiagoa emateko,
hezitzaileek proposa diezaiekete ikasleei haien aho
gainean gurutze bat marraztea, edo eskuaz edo zapi
batez estaltzea, eta, ondoren denok batera kentzea, edo
gurutzeak kartoi mehez egitea eta, ondoren, makil bati
itsastea.

2- Denbora hori igarotakoan, isilunea amaituko dute

guztiok batera “Hitza eskatzen dut hezkuntzaren alde”
HMK-ko lema oihukatuz eta, aldi berean, eskuak
altxatuz, hitza eskatzeko sinbolo gisa.

3- Txandaka, talde bakoitzak eskuak altxatuko dituzte
Hitza eskatzeko, eta haien lemak irakurriko dituzte.
Taldeetako ordezkariek irakur ditzakete lemak, zeinak
egindako eskua eramango duten. Horrela, taldeek
GHI4ko gainerako helburuak zein diren jakingo dute.

4- Interneteko sarbidea eta pantaila bat dagoen ikasgela
batean, talde bakoitzak, hezitzailearen laguntzaz, bere
aldarrikapenak egingo ditu sare sozialetan (twitter,
facebook eta abar). Mezuak laguntzeko, ekitaldian
egindako argazkiak edo kartelak egiteko jardueran
ateratako argazkiak erabil daitezke.

Hezkuntzarengatik

HAMA2017

JARDUERA PRESTATZEA
LANDUTAKOA PARTEKATZEA
MATERIALAK SORTZEA
* Esku baten itxurako figura - Hitza eskatzen dut:

Figura hau egiteko, webgune honetan: www.cmeespana.org proposatzen dizugun eredua erabil dezakezu
edo bigarren eranskinean datorren eredua erabili.
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* Lemak idazteko pankartak: honako eredu hau

erabiltzea proposatzen dizugu (www.cme-espana.org)
edo 3. Eranskinean datorren eredua erabili. Betiere
hastag-ak gehituz #HAMA2017
#HEZKUNTZARENGATIK

1GO ERANSKINA

2. ERANSKINA

MATERIALAK

ORDENAGAILUA

3. ERANSKINA
colegio

3. ERANSKINA
LIBURUAK

eraikuntzak

autobusa

janaria
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edateko
ura

arbela

mahaiak
eta
aulkiak

Uniformeak

irakaslea

jostailuak

28

bainugelak

sarbideak

kulunkak

maitasuna

lagunak

jolastokiA
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2. ERANSKINA

3. ERANSKINA

3. ERANSKINA

30

HITZA

ALDE
ESKATZEN DUT

HEZKUNTZAREN

HAMA2017

3. ERANSKINA

EBALUAZIOA
EGITEKO
GALDETEGIA

Hezkuntzak jendeari pobreziatik
ateratzen laguntzen diola ulertzen dut
Hegoaldeko herrialdeetan hezkuntzaeskubidearen egoerari buruzko
informazioa bilatu eta irakurri dut

Garapen Iraunkorrerako Helburuak
ezagutzen ditut, bai eta pobrezia
desagerrarazteko duten garrantzia ere

Ezagutzen dut hezkuntza-eskubideek
zer garrantzia duten Garapen
Iraunkorreko Helburuak lortzeko

Ikasi dut zer den GIH4a eta zer
helburu zehatz lortu nahi dituen
hezkuntza-eskubidearen mesedetan

Bilatu eta irakurri dut GIHei buruzko
informazioa, eta, bereziki, GHI4ari
buruzkoa
Herritar garen neurrian, gure ordezkari
politikoei GHI4a bete dadin neurriak
har ditzaten eskatzeko ditugun
eskubideez eta betebeharrez jabetzen
naiz
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Erantzun galdera bakoitzari.
Aukeratu zure iritziarekin bat
datorren erantzuna, eta margotu
dagokion laukia.

Berdea

Horia

Gorria

Asko dakit gai
honi buruz/Oso
ongi egiten dut

Badakit zerbait
gai honi buruz/
Ongi egiten dut

Gai honi buruzko
laguntza behar dut,
egin ahal izateko

© Scouts de España

GHI4a betetzeko haurrek eta
gazteek parte-hartzearen
garrantziari buruzko eztabaidetan
parte hartu dut

GHI4aren helburuak betetzeko,
ordezkari politikoek egin ditzaketen
gauzei buruzko nire ideiak adierazi
ditut
Eskolara joaten ez diren edo
babesik gabeko egoeran dauden
haurren izenean hitz egin
dezakedala uste dut
Eroso sentitzen naiz ordezkari
politikoei niretzat garrantzitsuak
diren gaiak planteatzean, hala nola
hezkuntza-eskubidea eta GHI4a

Berdea

Horia

Gorria

Asko dakit gai
honi buruz/Oso
ongi egiten dut

Badakit zerbait
gai honi buruz/
Ongi egiten dut

Gai honi buruzko
laguntza behar dut,
egin ahal izateko

EZEKUNTZAREN
H
E
K
H Z UNTZAR N ALDE
HITZA

SARTU
HEMEN

ALDE
ESKATZEN DUT
U
S
N
E KATZE D T

HITZA

eta…
izena Hezkuntzaren Aldeko Munduko Ekintza Astean

* Eman
parte hartzeko.
* Burutu material didaktikoen ebaluazioa.
Hezkuntzaren Aldeko Munduko Kanpainia gizarte

* Jarraitu
sareetan
https://twitter.com/CME_es
Campaña Mundial por la Educación España

Hauek dira Euskadin HAMA egitasmoan parte hartzen duten erakundeak:

Laguntzaileak:

Arte, diseinu eta ilustrazioen zuzendaritza: Maribel Vázquez

Hezkuntzaren Aldeko Munduko Kanpainaren Espainiako koalizioan honako erakunde hauek parte hartzen dute:

