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-

Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainak azpimarratu nahi du ikasleek –eta gazteek, oro har– ahalmena
dutela gizartea aldatzeko eta eraldatzeko, mobilizazio- eta aldarrikapen-jardueren bidez. 2019/2020
ikasturtean, “Salba ditzagun ozeanoak” leloaren
bidez, kalitatezko ingurumen-hezkuntza lortzearen
garrantzia bultzatzen jarraitzea zen gure asmoa, eta
bereziki azpimarratzea gure hezkuntza-sistemak
aldatzeko beharra duela bizimodu jasangarriagoak
sustatzeko.
Ozeanoak funtsezko elementuak dira gure planetaren orekarako, bereziki gaur egun, klima-aldaketaren
ondorio suntsitzaileei lehenbailehen aurre egin behar diegun honetan; izan ere, ozeanoetan dago Lurreko uraren % 97, eta giza jarduerek sortutako karbono dioxidoaren % 30 inguru xurgatzen du; horrela, berotze globalaren eragina murrizten du. Beraz, itsasoak eta ozeanoak ezinbestekoak dira, ingurumenaren
ikuspegitik ez ezik, ekonomiaren eta elikadura-segurtasunaren ikuspegitik ere.
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2001az geroztik, Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainak Hezkuntzaren Aldeko Munduko Ekintza Astea (HAMA) ospatzen du mundu osoan. Aste hori, normalean, apirilean izaten da, eta hezkuntzarako
eskubidea bermatzearen alde lan egiten dugun 124 herrialde baino gehiago mobilizatu egiten gara, munduan guztiek kalitatezko hezkuntza izateko duten eskubidea benetakoa eta eraginkorra izateko premiaz
ohartarazteko bai hezkuntza-komunitatea, bai komunikabideak, bai gizartea oro har, eta bai, batik bat,
ordezkari politikoak.
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Pertsonak gai izatea ingurumeneko arazoak ulertzeko eta konpontzeko, bai eta haien eragin negatiboetara egokitzeko eta zaurgarritasuna murrizteko ere. Adibidez, ikerketek frogatzen dute hezkuntza-maila handiagoa duten nekazariek gaitasun handiagoa dutela klima-aldaketaren ondorioetara
egokitzeko. Beste azterketa batzuen arabera, hezkuntza-aurrerapena gelditu egiten bada, hondamendi naturalen biktima-kopurua % 20 haz daiteke hurrengo hamarkadan. Aitzitik, 2030erako Bigarren Hezkuntza unibertsala izatea lortuko balitz, hondamendi naturalen ondorioz 200.000 pertsona gutxiago hilko lirateke hurrengo hogei urteetan.
Herritarrak heztea, klima-aldaketaren eta bestelako ingurumen-arazoen kausez eta ondorioez jakitun izan daitezen, eta herritar horiei beharrezko ezagutzak, gaitasunak eta jarrerak irakastea, gai
izan daitezen konponbideak bilatzeko, beren kontsumo-ohiturak aldatzeko eta gizartea eraldatzeko. Adibidez, ingurumen-hezkuntza gehitzeak balioak eta portaerak aldatzen laguntzen du, bai
modu indibidualean, bai kolektiboan, eta horrek kontsumo-ohiturak aldatzen eta ingurumen-arazoei irtenbideak bilatzen laguntzen du.
Euskadin, hauek dira lurralde-taldea osatzen duten erakundeak: Educo Fundazioa (taldearen koordinatzailea), Zabalketa Elkartea, Ekintzaz Lagundu, Derandein Fundazioa, EGOAIZIA garapenerako lankidetzaren elkartea, ElkarHezitzen, FISC Cooperación y Desarrollo, Itaka Eskolapioak fundazioa, Ikastetxetik
Auzora, InteRed Euskal Herria eta Jolas eta Ekin.
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Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainak (HAMK) bat egiten du Nazio Batuen Klima Aldaketari Buruzko
Gobernu Arteko Taldearekin (IPCC), hark bezala guk ere aldarrikatzen baitugu, gure planeta salbatu
ahal izateko, hezkuntzak funtsezko rola izan behar duela gure portaeren eta kontsumo-patroien aldaketa
indibidual eta kolektiboan. Honako ekarpen hauek egin ditzake ekitatezkoa, inklusiboa eta kalitatezkoa
den hezkuntzak:
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Euskal lurraldeetako ikastetxeekin, hezkuntza-fakultateekin eta aisialdiko taldeekin lan egiten dugu. Gainera, urte hauetan hainbat mobilizazio- eta aldarrikapen-ekintza nagusi egin ditugu Bilbon, Gasteizen,
Donostian, Eibarren, Santurtzin eta Arrasaten.

Aipatu behar dugu 2019-2020 ikasturtean, eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren babesarekin garatzen ari garen proiektuaren barruan, zenbait jarduera egin ditugula Afrikan; besteak beste, proiektu hasierako tailerra, Dakarren, Beningo, Senegalgo eta Burkina Fasoko Hezkuntzaren Aldeko
Mundu Kanpainako koalizio nazionalekin eta ANCEFA kanpainaren eskualdeko antolakuntzarekin batera. Senegalgo eta Euskadiko Educoko taldeek parte hartu zuten.

Lurralde-taldea:
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2005. urtetik, Hezkuntzaren Aldeko Munduko Ekintza Astea egiten dugu Euskadin, euskal gizartea kontzientziatzearren guztientzako doako eta kalitatezko hezkuntza bermatzeko premiaz. Horretarako, jarduerak egin ditugu 2019-2020 ikasturtean zehar.
Dena den, HAMAren ekitaldi nagusiak ezin izan dira aurrez aurre egin, COVID-19aren ondoriozko
osasun-krisia zela eta, baina jarduerak egokitu egin ziren, eta memoria honetan kontatuko dizkizuegu
nondik norakoak.
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Guztiok ondo dakigunez, COVID-19ak eragin handia izan du milioika ikasleren hezkuntza-eskubidean,
bai eta irakasleengan, ikastetxeetan eta familiengan ere. Zenbait herrialdetan aurrez aurreko eskolak
bertan behera geratzeak berekin ekarri du hezkuntza-eskubidea bermatzeko modu berriak azkar garatu
behar izatea, hezkuntza-maila guztietan eta mundu osoan. Ahalegin hori hezkuntza-agintariek, ikastetxeek eta familiek egin behar izan dute, bai eta haurrek eta nerabeek berek ere. Konponbide berritzaileak, baliabideak eta denbora behar izan dira, eta pazientzia eta borondate ona ere bai.

Krisi oro aukera bat dela uste dugu. Hezkuntza ez da eten COVID-19aren ondorioz, eta, aurtengo
Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainaren jarduerak eta kanpainak moldatu egin behar izan ditugun
arren, hezkuntzaren bidez zer egiteko gai garen erakutsiko dizuegu!
Guztion artean gainditu dezakegu oztopo hau; hezkuntzarako eskubidea bizkortzeko unea da!
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Hezkuntza-eragile guztiok bat eginik, hezkuntza-arloko oztopo hori gainditzea eta ikasteko aukera bihurtzea lortzen ari gara.
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Kalitatezko Hezkuntzarako Eskubidearen aldeko
Diziplinarteko Astean parte hartzea

-

7 saio egin ziren 3 egunetan banatuta: 2 saio Haur Hezkuntzako ikasleekin, 4 saio Bigarren Hezkuntzako
ikasleekin eta saio bat Batxilergoko ikasleekin. Saioetan, kalitatezko hezkuntzarako eskubidearen hainbat alderdiri buruz gogoeta egiteko funtsezko elementuak aurkeztu ziren, eta hausnarketa sustatu zen,
ikasleek erantzuteko galderak eginez. Lehen Hezkuntzako ikasleek beste modu batean parte hartu zuten
diziplinarteko aste horretan: beren jarduera propioak antolatu zituzten, Hezkuntzaren Aldeko Mundu
Kanpainan hezkuntza-eskubideari buruz dauden materialak erabiliz, FISC Cooperación y Desarrollok
emanda.
Saioek bi emaitza esanguratsu izan dituzte: batetik, ikasleak sentsibilizatzea; eta, bestetik, hezkuntzarako eskubide unibertsalari buruz, herrialdeen artean dauden desberdintasunei buruz eta Molukako
proiektuari buruz hausnartzeko motibazioa piztea. Molukako proiektua FISCek gidatzen du, eta Ayalde
ikastetxeak urtero parte hartzen du 2003az geroztik, Kongoko Errepublika Demokratikoan eskolatu gabe
dauden edo eskolatzea etenda duten neska gazteak trebatzeko helburuz. Atsegin handiz parte hartuko
dugu urtero!
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2020ko urtarrilaren 27tik 30erako astean, FISC Cooperación y Desarrollok –Euskadiko lurralde-taldeko kide da– Loiuko (Bizkaia) Ayalde ikastetxean hezkuntza-eskubideari buruz egindako jardunaldietan
parte hartu zuen, ikasleekin batera hausnartzeko guztiok kalitatezko hezkuntzarako dugun eskubideari
buruz. Kanpainak eta erakundeak Euskadin eta nazioartean –gure mugetatik harago– egiten duten lanaren berri eman zen.
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Salba ditzagun ozeanoak!

Ozeanoek gure biziraupenerako eta planetaren biziraupenerako garrantzi izugarria duten arren, gaur egun, giza jarduerek arrisku larrian jartzen dituzte ekosistema horiek; giza jarduera horien artean, plastikoek
eragindako kutsadura nabarmentzen da: ozeanoko km2 bakoitzeko,
13.000 pusketa hondakin plastiko daude, batez beste. Azken berrogei urteetan, horrelako hondakinak ehun bider areagotu dira Ozeano Barean.
Hainbeste handitu dira, ezen zaborrezko masa izugarri bat sortu baita
ozeano horren iparraldean; zehazki, AEBren azaleraren heren baten tamaina du, eta “Zazpigarren kontinentea” deritzo. Kasu hau bereziki larria den arren, ez da kasu bakarra, planetako beste ozeano batzuetan ere
ari baitira plastikozko masak osatzen.
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2019/2020 ikasturtean ere ingurumenarekin lotutako gai bat aukeratu du kanpainak, baina oraingoan,
gure ozeanoen osasunak gure ongizaterako eta planetarako duen garrantzia azpimarratu nahi izan da.
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Adinaren araberako unitate didaktikoak prestatu dira, bai eta irakasleentzako material orientagarria eta
mobilizazio-jarduera baten proposamena ere, euskaraz zein gaztelaniaz. COVID-19aren ondorioz alarma-egoera deklaratu baino aste batzuk lehenago atera ziren material horiek; hori dela eta, ikastetxe guztiek ezin izan dituzte landu aurrez aurre ikasleekin, baina gerora modu birtualean erabiltzera animatu
dira batzuk! Hona hemen adibide batzuk :)
Gure webgunean aurki ditzakezuen ohiko Unitate Didaktikoak etxetik erraz lantzeko moduan egokitu
ziren. Hemen kontsultatu ditzakezue! #EtxeanGeratukoNaiz
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https://cme-espana.org/blog/yomequedoencasa-recursos-didacticos-para-trabajar-en-casa/
Eibarren, Gipuzkoan, Aldatze ikastetxeak urte asko daramatza ikasleen artean gure kanpainako jarduerak sustatzen. Aurten, ikastetxeko helburuetako bat “Ura tantaz tanta”, “Basoa
hostoz hosto” eta “Bidea tipi-tapan, goazen!” leloak lantzea
zenez, kanpaina honek eskainitako materialak baliatu dituzte
beren jarduerak egiteko. Hiruhileko bakoitzean, ingurumenarekin eta urarekin lotutako leloetako bat landu zuten, bai
Lehen Hezkuntzan, bai Haur Hezkuntzan. “Ura tantaz tanta”
proiektuan, haur bakoitza tanta bat zen, eta, beraz, guztien
artean osatzen zituzten ozeanoak, basoak eta guztiok erabili eta zaindu beharreko natura-ingurunea. 100 ikasle inguruk
parte hartu zuten! Jarduera horien bidez, talde-sentipena, batasuna, lankidetza, elkarlana eta osotasun bateko kide izatea
sustatu ziren, eta, aldi berean, naturarekiko errespetua landu
zuten, natura denok garelako!
13
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Bizkaiko Leioako Gaztelueta ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleek
modu birtualean landu zituzten kanpainako
materialak, irakaslearekin batera, bideokonferentziak egiteko plataforma batera konektatuta, konfinamendu-aldian baikeunden.
Hala ere, horrek ez die eragotzi gai garrantzitsu horri buruz hausnartzea eta une atsegin bat igarotzea! Hemen ikus ditzakegu konektatuta, hausnarketa betean!

sALBA DITZAGUN
OZEANOAK!
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HEZKUNTZA
DEFENDATZEN DUGU!
MUNDUAREN
ELKARRI
GARA!

#IrakaspenikOnena
192 herrialdetan itxi egin dira ikastetxeak, eta hala, mundu osoko 1.500 milioi haur eta gazteren ohiko
ikaskuntza-prozesua etenda geratu da. Pandemia hau proba bat izan da guretzat, baina denbora eta espazioa ere utzi dizkigu gogoeta egiteko eta ikasteko. Horregatik, Hezkuntzaren aldeko Mundu Kanpainaren bidez, pertsonen sare bat osatu nahi izan genuen, bizi dugun egoera honek gizarte gisa erakutsi
digunari eta eragin dituen aldaketei buruzko ideiak partekatzeko.
Ezohiko egunak dira hauek. Ezin gara etxetik atera, gure ohiturak aldatu egin dira eta ziurgabetasuna
nagusitu zaigu, ez baitakigu noiz pasatuko den guztia, ez nolakoa izango den mundua egoera hau atzean
uzten dugunean. Hezkuntza-arloa ez da salbuespena: 188 herrialdetan itxi egin dira ikastetxeak, eta
hala, mundu osoko 1.500 milioi haur eta gazteren ohiko ikaskuntza-prozesua etenda geratu da. Pertsona
batzuk ez dira inoiz itzuliko eskolara; beste batzuk itzuliko dira, baina desabantailak izango dituzte beste
14

HEZKUNTZAREN ALDEKO MUNDU KANPAINA EUSKADIN - 2019/2020 MEMORIA

-

Dena dela, krisi oro aukera bat ere bada. Pandemia hau proba bat izan da guretzat, baina denbora eta
espazioa ere utzi dizkigu gogoeta egiteko, esperientziatik ikasteko, eta jabetzeko bizi dugun egoeratik
asko ikasten ari garela eta egoera horrek gizarte gisa aldatzen gaituela. Horregatik, Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainatik deia egin nahi dugu, sare sozialen bidez online mobilizatuz, ezohiko isolamendu-egun horietan hezkuntzarekin lotuta ikasi dugun #IrakaspenikOnena partekatzeko: nola sentitzen
garen eta nola lagundu dezakeen hezkuntzak, gure ustez, krisi honetatik indartuta ateratzen.
Euskadin, hiru lurralde historikoetako ikastetxeetan, hirugarren sektoreko erakundeetan eta beste eragile batzuen artean eman genuen kanpainaren berri, eta erantzun eta parte-hartze ona izan du! Euskadiko
HAMKn parte hartzen duten ikastetxeetatik “irakaspen on” asko jaso ditugu.
Hona hemen zenbait gogoeta azpimarragarri:
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ikasle batzuen aldean. Testuinguru honetan, inoiz ez bezala, hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa izateko eskubidea aldarrikatu nahi dugu pertsona guztientzat,
bai eta hezkuntza-mota horren garrantzia azpimarratu ere,
krisi honek mundu solidarioagoa, bidezkoagoa eta jasangarriagoa ekar dezan. 2030 Agendak dioen moduan, ezin
dugu inor atzean utzi.
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#IrakaspenikOnena kanpainako beste ekintza garrantzitsu bat ordezkari politikoentzako gutun irekia
idaztea izan zen, eta Euskadiko hainbat erakundek, ikastetxek eta norbanakok eman zioten atxikimendua; besteak beste, Euskadiko GGKEen Koordinakundeak, HEGOAk (EHUko Nazioarteko Lankidetza
eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua), Hezi Zerb-ek, Somorrostro Prestakuntza Zentroak eta Itaka
Eskolapioak fundazioak.
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Aipatzekoa da Hezkuntza Eraldatzailearen eta Herritartasun Globalaren aldeko Mugimenduak formalki egin zuela bat kanpaina garrantzitsu hori zabaldu eta bultzatzearekin; izan ere, indarrak batzea eta
elkarren lana osatzea funtsezkoa da 4. GIHan hezkuntzarako zehaztutako helburuetan aurrera egiteko.

Zatoz Euskadiko HAMKra!

Euskadiko Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainak (HAMK) ikastetxeekin duen lotura indartu nahi du, eta, horrela, kalitatezko
hezkuntza eraldatzailearen aldeko lan-sarea bultzatu.
Gurekin bat egingo duzu?
Ikastetxe ugarik sinatu dute atxikimendua dagoeneko, eta zurekin
sareak hazten jarraituko du!
Eskatu informazioa: cme.euskadi@gmail.com
17
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Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak (GLEA) eta Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainako
Euskadiko taldeak hitzarmen bat sinatu dugu, alde batetik, Euskadin kanpainako ekintzak bultzatzeko,
eta, bestetik, Afrikako hiru herrialdetako (Senegal, Burkina Faso eta Benin) HAMK-ko koalizio nazionalak indartu eta sustatzeko, eta herrialde horien eta Euskadiren arteko harremana handitu eta artikulatzeko. Hitzarmen hori 2018ko azarotik dago martxan.
Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentziaren (H)abian 2030 estrategiaren barruan kokatzen da
proiektua. Estrategia horrek, hain zuzen, honako hauek sustatu nahi ditu: planetako justiziarik ezaz eta
desparekotasunaz jabetuta egongo diren herritar kritikoak, eta aldaketa indibidualak eta kolektiboak
sortuko dituzten jardunbide ekitatibo eta solidarioak.
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Jarduerak aurkezteko Dakar-en egindako tailerraren bidez hasi zen elkarlan hori, eta Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainako hiru koalizio nazionalek, ANCEFAk eta Euskadiko Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainako taldeak hartu zuten parte.
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Beninen, Burkina Fason eta Senegalen 4. GIHa lortzeko
proposamenak eta gomendioak egiteko tailerrak

-

04
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Helburu horretarako sendotze instituzionala gauzatu izanaren parte dira tailer hauek. Hala, koalizioei
ahalmen handiagoa eman zaie lan egiten duten ingurunea aztertzeko eta ezagutzeko, eta hartara, ezagutza horretatik abiatuta, 4. GIHaren aurrean erantzun eta jarrera koherentea izatea lor dezakete. 2019ko
abenduaren 31rako, koalizio guztiek arrakastaz egin zituzten 4.5 eta 4.7 helburuei buruzko tailerrak.
Benin: CBO-EPT koalizioak 3 eguneko tailerra egin zuen Cotonoun, 4. GIHko aipatutako 2 xedeei buruz hausnartzeko.
Bertaratutakoen artean zeuden arlo horretan lan egiten duten
tokiko zein nazioarteko hainbat erakunde eta Haur eta Lehen
Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Teknikoko eta
Lanbide Heziketako Ministerioko ordezkariak. Parte-hartzaileek
4. GIHari eta 4.5 eta 4.7 xedeei buruz zituzten ezagutzak indartu
zituzten. Arreta berezia jarri zen aurrerapenak neurtzeko adierazleetan eta bi xede horiekin lotutako adierazleen lorpen-maila
ebaluatzean. Era berean, interesdunei gomendioak egin zitzaizkien planteatutako kezka nagusiak aintzat hartzeko, eta gomendioak aplikatzeko sustapen-mekanismo bat definitu zen.
Burkina Faso: CN-EPT/BF koalizioak 4 eguneko tailerra egin
zuen Uagadugun. Parte hartu zuten erakundeak GGKEetako
kideak izan ziren, bai eta hezkuntza-sektoreko sindikatuen ordezkariak ere, ANCEFAko lehendakaria barne. Funtsezko alderdiak landu zituzten, hala nola gizarte zibileko erakundeetako (GZE) ordezkariek 4. GIHa zenbateraino barneratu duten,
eta helburu horren aplikazioan eta jarraipenean zenbateraino
parte hartzen duten; horrez gain, gizarte zibileko erakundeekin
20
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Senegal: COSYDEP koalizioak 2 eguneko 2 tailer egin zituen
Dakarren, eta honako hauek parte hartu zuten: koalizioko
hainbat kidek, erakunde publikoek, gazteek, guraso-elkarteen ordezkariek, tokiko agintariek, irakasleen sindikatuek,
GGKEek –hala nola Educo Senegal– eta adituek. Jardunbide
egokiak eta/edo esperientzia arrakastatsuak partekatu ziren,
horiek aplikatzean izaten diren zailtasunak eta itoguneak
identifikatu ziren, ekintza eta estrategia eraginkorragoak proposatu ziren, eta gomendioak eman ziren. Hori guztia bileren, debateen eta talde-lanaren bidez egin zen.
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4. GIHaren edukia partekatu zen, bai eta maila nazionalean 4.5 eta 4.7 helburuen aplikazio-egoera zein
den ere. Azkenik, bi helburu horiek aplikatzeko gomendioak eman ziren, eta bi helburu horiek arrakastaz aplikatzeko sustapen-plan bat garatu zen.
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Diagnostiko instituzionalak egitea, erakundeek parte
hartzeko espazioetan zer presentzia duten eta hezkuntzan
eragiteko zer gaitasun duten ebaluatzeko

Jarduera honen helburua da oinarrizko lerro bat ezartzea, eta jakitea zer presentzia duten erakundeek
parte hartzeko espazioetan, bai eta jakitea ere zer gaitasun duten hezkuntzan eragiteko eta hezkuntza-gaietan proposamen programatikoak sortzeko.

04

Afrikan egindako jarduerak

Parte hartu duten 4 erakundeek dagoeneko egin dituzte beren diagnostiko instituzionalak, eta diagnostiko horiek agerian utzi dute zer indargune eta zer ahulgune dituen bakoitzak. Hori dela eta, berehala
hasi ahal izango dira gaitzeko eta prestatzeko tailerrak egiten, dituzten gaitasunak indartzeko, eta beren
lanak beren herrialdeetako hezkuntza-sektorean eragin handiagoa izatea lortzeko. Jakinaren gainean
jarriko zaituztegu!

Lankidetza-hitzarmena ROCARErekin
Dagoeneko hasita dagoen ekintza honen bidez, eskualdeko txosten bat egin
eta argitaratu nahi da. Txosten horrek eskualdeko hezkuntza-praktika eta
-pentsamendu eraldatzaileak nabarmenduko ditu, Mendebaldeko eta Erdialdeko Afrikarako Hezkuntza Ikerketarako Sarearekin (ROCARE) batera,
eta gutxienez hiru esperientzia jasoko ditu hezkuntza emantzipatzaileari
buruz. Ikuspegi hori funtsezkoa da hezkuntza-estrategiak garatzeko. Txosten hori Latinoamerikan Hezkuntza Eskubidearen aldeko Latinoamerikako
Kanpainaren bidez (aurrerantzean CLADE) garatzen diren estrategietan oinarrituko da, eta Atlantikoaren bi aldeetako eskualde-koalizioen arteko sinergiak sortzeko aukera emango du.
Amaitutakoan, dokumentua interes handikoa izango da bai eskualderako bai handik kanpo, eta beste leku batzuetan esperientzia berritzaile gehiago garatzen lagundu dezake, guztientzako kalitateko
hezkuntzaren defentsa eta praktika indartzeko.
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2019/2020 ikasturtean, gure ekitaldi eta jardueren berri eman zitzaien lurraldeko komunikabideei, prentsa-ohar elebidunen bidez. Horiez gain, nabarmentzekoak dira irratiko hiru elkarrizketa hauek:
- La Galería (Radio Euskadi), 2019ko abenduan
- La Galería (Radio Euskadi), 2020ko apirilean
- Naiz Irratia, 2020ko maiatzean

Gainera, pandemiaren ondorioz, artikulu bat idatzi genuen, guztiontzako kalitatezko hezkuntza ziurtatzeak duen garrantziari buruz hausnartzeko. Hemen duzue irakurgai, eta gure webgunean ere badago:
Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpaina Euskadin:
COVID-19a hezkuntzan izaten ari den ondorioak

Nola eragiten dion itxialdiak hezkuntzari
Bizitzen ari garen osasun-krisi honek gure ohiko bizimodua aldatu du 2020ko martxotik aurrera; horrez
gain, gizarte-, ekonomia- eta hezkuntza-arloan ere izan du eragina. Ikastetxeak itxi direla-eta, ia mundu
osoko herrialdeetako haurrak eta nerabeak etxean geratzen ari dira, eta horrek zenbait ondorio ekarri
dizkio haur eta nerabe horien hezkuntzari eta garapenari. Hain zuzen, Euskadiko Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainak ondorio horietan jarri nahi du arreta. Esate baterako, Euskadin adin guztietako
425.000 ikasleri eragin die egoera horrek, gutxi gorabehera.
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Instagram eta Twitter bidezko “#IrakaspenikOnena” kanpaina ere azpimarragarria da.
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Itxialdiak berekin ekarri du familiek beste egoera eta errealitate batean bizi behar izatea, eta horren ondorioz, haurren ohiturak ere aldatzen ari dira. Onenean, ikasgelen ordez pantailak dituzte orain; horrek
zaildu egiten du ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza eskuragarri izatea, baina zenbait aukera interesgarri ere jartzen dizkigu aurrean. Izan ere, krisia dela-eta agerian jartzen ari da zeinen garrantzitsuak
diren aurretik bigarren mailan zeuden zenbait ikasgai edo trebetasun sozial: besteak beste, artea, musika, kirola, elkartasuna, sormena, herritartasun globala geure sentitzea eta enpatia. Bestalde, behin krisi
hau amaitu orduko irekiko den garaian, gure egitekoa izango da arretaz aztertzea zer eskatzen zaion
hezkuntza-sistemari nahi dugun herritartasun globala eraiki ahal izateko.
Argi dago, beraz, bizi dugun egoera korapilatsua dela oso; familia zaurgarrienentzat, bereziki. Ikastetxeak itxi izanak areagotu egiten ditu desberdintasunak, zaildu egiten baitu guztiok
hezkuntza-baliabideak nahiz zaintzak (elikadura egokia, adibidez) berdintasuneko baldintzetan eskuratzeko aukera izatea;
eta horrek eragin nabarmena du haurren garapenean. Horregatik, Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainak #IrakaspenikOnena kanpaina sustatu du duela gutxi: batetik, ikusgarri egiteko
nola ari diren jokatzen haurrak eta haien familiak ikaskuntzarekin jarraitzeko eta egoera honetatik irakaspen onenak ateratzeko; bestetik, administrazio publikoei eskatzeko jar ditzatela
familia zaurgarrienak beren jardueraren lehentasunen artean.
Azken aste hauetan administrazio publikoek eta eragile sozialek ekimenak jarri dituzte abian, kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubideak jarraitutasuna izan dezan bermatzeko. Alde horretatik, kontuan
izan behar dugu, lehenik, arrakala digitala ukaezina dela: EINen datuen arabera, “Espainiako etxeen
% 8,6k ez zuen Interneterako konexiorik 2019an”, eta hamar familiatik bik ez zuen ordenagailurik
etxean. Beste alde batetik, familia askok seme-alaben jarraipena egiteko dituzten zailtasunek eragindako
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Beren seme-alaben osasunagatik kezkatutako hainbat familiaren kexak jaso ditu Gobernuak azkenaldian. Ea, bada,
itxialdia pixkana-pixkana arintzeko agintarien araudi berriak zertxobait arintzen duen gazteenen eta haien familien egoera, garapen egokia izateko oso beharrezkoa baita
paseoan ibiltzea, aire freskoa arnastea eta eguzkiaren izpiak jasotzea. Izan ere, jakina da etxebizitza batzuen eta
besteen arteko baldintzetan dauden aldeak kalte handiak
eragiten ari zirela.
Garai zail hauetan, funtsezkoa da kontuan hartzea zenbateraino diren garrantzitsuak pertsonen arteko
sareak, elkartasuna, tratu egokia eta gizarte-erantzukizuna. Horregatik, gaur, inoiz ez bezala, azpimarratu nahi dugu GIHak eta 2030 Agenda aintzat hartu behar direla, eta estatuei gogorarazi nahi diegu oso
garrantzitsua dela pertsona guztiek hezkuntza kalitatezkoa, inklusiboa eta ekitatiboa izatea, eta oso
garrantzitsua dela, halaber, hezkuntza horretan pertsonen eta gure planetaren bizitzarako funtsezko
ahalmen eta gaitasunen garapena izatea ardatza.
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arrakala dago, ez baitute nahikoa gaitasun, denbora eta/edo baliabide haiei laguntzeko. Hortaz, on-line
eskolarik gabe eta laguntza egokirik gabe, milioiren bat haurren hezkuntza-eskubidea bertan behera
gera daiteke, eta horrekin, arrakala soziala areagotu.
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Hezkuntzaren Aldeko Mundu Kanpainaren Euskadiko lurralde-taldeak eskerrak eman nahi dizkie parte
hartu duten ikastetxeei, hezkuntza ez-formaleko zentroei eta unibertsitateei, egindako askotariko jardueren bidez kanpainaren helburuak ezagutarazten eta jendeari barruraino sartzen ahalegintzen jarraitzeagatik, bai eta oinarrizko eskubide baten aldeko espiritu kritikoa eraikitzen laguntzeagatik ere, hau da,
guztien kalitatezko hezkuntzarako eskubidearen aldeko espiritu kritikoa eraikitzen laguntzeagatik.
Dakizuenez, gure unitate didaktiko guztiak gure webgunean daude, edozein unetan erabil ditzazuen:
https://cme-espana.org/same-2/#1452446525798-1e2c110d-e9e3
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Datorren ikasturtean elkar ikustea espero dugu!
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