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Educa.itakaescolapios.org-en dauden gizarte-eraldaketarako hezkuntza-proposamenak 7 eremutan 

antolatzen dira. Hezkidetza, bakea, iraunkortasuna, kulturartekotasuna, ikuspegi global-lokala, 

bazterkeriaren aurkako borroka eta hezkuntzarako eskubidea. Hemen duzu sailkatzeko gida txiki bat. 

 
HEZKIDETZA 
 

Haurrek (neskek eta mutilek) batera hezi behar dute eta heziketa bera jaso behar dute. Hezkidetza aukeratzeak 
berdintasunaren bilaketa handiagoa egitea dakar, etapa bakoitzean bere garapenaren barruan. Atal honetako 
baliabideen helburua sexuen arteko estereotipoak ezabatzea da, desberdintasun sozialak eta haurren arteko 
hierarkia kulturalak gaindituz. 

 
Jarduerek hezkidetzaren, berdintasunaren balioa berariaz bultzatzeko, gutxienez puntu hauetako bat bete behar dute: 

1. Egungo egoera zalantzan jartzen dute, aldaketarako aukerak eskainiz. 

2. Sexuan oinarritutako desberdintasunarekin eta diskriminazioarekin amaitzeko lan egiten duten jarduera 

espezifikoak. 

3. Emakumeen eta gizonen arteko arrakalak murrizteko estrategiak sortzea bilatzen dute 

4. Emakumeek eta gizonek gizartean dituzten rol desberdinak ikusaraztea eta zalantzan jartzea bilatzen dute. 

5. Emakumeen partaidetza esparru guztietan areagotzeko eta emakumeen parte-hartzea mugatzen duten 

oztopoak murrizteko/ezabatzeko neurriak sartzea bilatzen dute. 

6. Emakumeenganako diskriminazio-praktikak ikusaraztea, desagerrarazteko. 

7. Berdintasun-balioak eraikitzen ditu, "Desberdinak izateko eskubide bera azpimarratuz". 

 
 
BAKEA 
 

Nazio Batuek honela definitzen dute Bakearen Kultura: "Balio, jarrera, portaera eta bizimodu multzo bat, indarkeria 
arbuiatzen duena eta gatazkak prebenitzen dituena, gizabanakoen, taldeen eta estatuen arteko elkarrizketaren eta 
negoziazioaren bidez haien sustraiei erasoz". Hezkuntzak zeregin garrantzitsua du esparru horretan, inklusioan 
oinarritzen baita, eta inklusio horrek ekitatea sustatzen du, gizarte-bizikidetza positiboa lortzeko oinarri sendo gisa. 

 
Jarduerek bake-kulturaren balioa berariaz bultzatzeko, gutxienez puntu hauetako bat bete behar dute: 

1. Gatazkak elkarrizketaren eta entzute aktiboaren bidez konpontzeko teknikak sustatzen ditu. 

2. Bizikidetza baketsuaren aldeko jarrera positiboak sustatzen ditu, eta gatazkak eraldatzen ditu pertsona batek 

dituen taldeetan (lantaldea, talde-gela, etab.). 

3. Bakezko gizartea eraikitzeko partaidetza sustatzen du, hurbileneko ingurunean ekintza zehatzak eginez. 

4. Bidegabekeria-egoeren eta bakerik ezaren aurrean jarrera kritikoa eta jarrera esplizitua izatea sustatzen du. 

5. Bakearen aldeko ekimenak eta ingurunean eta munduan bakea eraikitzen lagunduko duten beste esperientzia 

eta kolektibo batzuk ezagutarazten ditu. 

6. Korronte ideologiko, filosofiko eta erlijioso horien arteko elkarrizketa eraikitzailea eta errespetua sustatzen du. 

 
 
JASANGARRITASUNA (Garapen jasangarria) 
 

Garapen iraunkorra egungo belaunaldiaren beharrak asetzen dituen garapen gisa defini dezakegu, etorkizuneko 
belaunaldiek beren beharrak asetzeko duten gaitasuna arriskuan jarri gabe. Iraunkortasuna epe luzerako helburua 
da, eta horrek ez gaitu salbuesten bizi-kalitate hobea bilatzean ingurumen, gizarte, kultura eta ekonomia-arloko 
gogoetak orekatuta egongo diren ereduak lortzea ahalbidetuko diguten prozesuak eta bitartekoak sortzen joatetik. 

 

Proposamenak puntu hauetakoren bat bete behar du iraunkortasunaren eremuan sailkatu ahal izateko: 
1. Garapen politiko eta sozialari erreferentzia egin behar dio: 

a. Politika ekonomikoaren erabakiak hartzean ingurumen-kontsiderazioak integratzea nabarmentzen du. 
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b. Belaunaldien arteko justizia-elementu bat txertatzen du, bizi-kalitatea eta natura-baliabideen 
kontserbazioa hobetzeaz gain, oraingo eta etorkizuneko belaunaldien artean behar bezala banatzea 
eskatzen duena. 

2. Garapen jasangarri ekonomikoa aipatu behar du: 
a. Kontsumo jasangarria bizi-kalitate hobea lortzeko bitarteko gisa aipatzea. 

3. Ingurumenaren iraunkortasuna aipatu behar du: 
a. "Garapenak" ez du hazkunde ekonomikoa besterik gabe esan nahi. "Giza garapenaren indizearekin" 

lotzen da, ingurumen babestuagoa izatearekin batera. 
b. Ingurumenaren kontserbazioa eta zaintza nabarmentzen dira. 
c. Hondakinen tratamendua lantzen du. 
d. Birziklatzeari eta berrerabiltzeari buruzko kontzientzia. 
e. Energia-eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko informazioa ematen du. 

 
 
KULTURARTEKOTASUNA 
 

Gizarte berean kultura ezberdinetako pertsonak eta taldeak bizi dira. Kulturartekotasuna haien arteko koexistentzia 
hutsetik harago doa: benetan kulturartekotasuna izan dadin, pertsona edo talde horiek modu horizontal eta 
ekitatiboan erlazionatu behar dute elkar, eta elkarren mendekotasunaz jabetu behar dute. Kulturak ez dira 
aldaezinak, ezta estatikoak ere, elkarren arteko eraginen mendeetako emaitza dira. Historiaren bilakaerak, aldaketa 
politiko eta ekonomikoek eta beste kultura batzuekiko harremanak aldatuak. Kulturen arteko bizikidetzak 
elkarrekiko ikaskuntza-ahalegina, berdintasun eta tolerantzia-testuingurua, elkarbizitzarako gizarte-arau komunak 
eta gatazkak konpontzeko mekanismoak eskatzen ditu; izan ere, bizikidetzak ez dakar gatazkarik eza, gatazkak 
onartzeko eta eraldatzeko tresnak izatea baizik. 

 
Jarduerek kulturartekotasunaren eta bizikidetzaren balioa berariaz bultzatzeko baldintzak. Gutxienez bat bete behar dute: 

1. Migratzaile baten larruan jartzea eta integrazioak dakartzan zailtasunei buruz hausnartzea sustatzen du. 

2. Haurren jatorrizko hizkuntza eta kultura ezagutzea sustatzen du, eta, horretarako, analogiak eta 

desberdintasunak ezartzen ditu, elkar aberasteko iturri gisa. 

3. Beste kultura batzuetako jendearekin harremanetan jartzen garenean, dugun jokabideaz jabetzea bultzatzen 

du. Dauden estereotipoak eta aurreiritziak ikusaraztea eta horiei buruz hausnartzea, bai eta horiek jardunbide 

diskriminatzaileak nola sor ditzaketen ere. 

4. Pertsona bakoitzak gizarte-egituran duen posizioaz jabetzea sustatzen du, eta jarrera horren botere-inplikazioei 

buruz hausnartzen du, bai eta jarrera horrek beste pertsona batzuekin harremanetan jartzera bultzatzen gaituen 

moduari buruz ere, hierarkiak ezarriz. 

5. Gatazkak elkarrizketaren eta entzute aktiboaren bidez konpontzeko teknikak sustatzea. 

 
IKUSPEGI GLOBALA-LOKALA 
 

Globalizazioa prozesu konplexu eta dinamikoa da, eta hainbat esparrutan eragiten du: ekonomian, gizartean, 
merkataritzan, migrazioetan, kultura-adierazpenetan eta abarretan. Izan ere, tokikoaren eta globalaren arteko lotura 
gero eta handiagoa den mundu honetan, gure testuinguru hurbilenean lan egin behar dugula onartu behar dugu, 
testuinguru globalena aldatzeko. Elkartasun horizontaleko eredu baten aldeko apustua egiten dugu, berdinetik 
berdinera, gure berdinkide sentitzen ditugun gizarteko beste gizabanakoen ongizatearekiko interesa bilatzen 
duena. 

 
Jarduerek lokalaren eta globalaren arteko erlazioaren ikuspegia berariaz bultzatzeko baldintzak. Gutxienez bat bete 
behar dute: 

1. Tokian tokikoak globalean eragina duela erakusten du (Zara Turkian egoera irregularrean zeuden langile 
siriarrak erabiltzen ari zela jakiteak komunikazio-krisia eragin zuen, eta horrek mundu osoan eragin zion 
konpainiari), eta alderantziz (mugikorrak fabrikatzeko koltan egon beharrak talde armatuak Kongoko 
Errepublika Demokratikoa bezalako herrialdeetako meategiak kontrolatuz onuragarri izatea eragiten du, eta 
hori giza eskubideen urraketa nabarmenetan gertatzen da). 
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2. Erakusten du eragin lokal-global horrek ez duela eremu bakar batean eragiten, askotariko agertokietan 
nabarmentzen baita: politikan, ekonomian, kulturan. 

3. Diferentzia aberastasuna dela aitortzen laguntzen du, eta aniztasuna, aberasten gaituzten beste jakintza, 
praktika eta harreman batzuk ikasteko eta ezagutzeko espazio gisa. Beste batzuei irekitzeak ikuspegi 
etnozentrikoak haustea eta botere-harremanak aldatzea dakar. 

4. Erakusten du konexio lokal-global horrek justiziaren eta berdintasunaren aldeko apustua egiten duen eredu 
bat ahalbidetzen duela, askotariko pertsonen eta kolektiboen borrokak eta eskaerak lotuz. 

5. Tokikoa baloratzen laguntzen du, globalera irekiz. 
 
 

BAZTERKERIAREN AURKAKO BORROKA 
 

Bazterkeria sustatzen duen sistema sozioekonomiko batean bizi gara. Bazterketaren aurkako ekintzaileak izan 
behar dugu, herritar guztiek aukera eta baliabide berberak izango dituzten gizartea bilatu behar dugu. Mundu 
justuago eta iraunkorrago bat eraikitzeko konpromiso aktiboa hartu behar dugu. 

 
Jarduerek bazterkeriaren aurkako borrokaren balioa berariaz bultzatzeko baldintzak. Gutxienez bat bete behar dute: 

1. Erakusten du bizi garen sistema sozioekonomikoak nola sustatzen duen bazterketa (pobrezia eta 

desberdintasunak, gerrak, migrazioak) eta zein diren horren kausak (zuzenak eta zeharkakoak). 

2. Erakusten du herritarrok modu aktiboan konprometitu gaitezkeela eta konpromiso hori hartu behar dugula bizi 

garen eta erantzunkide garen gizartea aldatzeko. 

3. Jarrera pertsonala ahalik eta zehatzen aldatzea sustatzen du, neurri eta ekimen zehatzak, pertsonalak edo 

taldekoak, egitera gonbidatuz. 

 
HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA  
 

"Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea". Horrela hasten da Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 26. 
artikulua. Artikulu horrek eskubidea ematen dio pertsona bakoitzari hezkuntza eskuragarria (berau eskuratzeko 
diskriminazio mota guztiak ezabatuz), eskuragarria (doakoa izan behar du), onargarria (kalitatezkoa) eta moldagarria 
(ikasle bakoitzari egokitu behar zaio) izateko. Hezkuntza da pertsona orok bere gaitasunak eta trebetasunak 
garatzeko eta gizartean aktiboki parte hartzeko baliabide nagusia. Horregatik da eskubide "ate" bat: gainerako 
eskubide guztiak eskuratzeko atea da (hala nola osasunerako eskubidea edo lanerako eskubidea); ezinbestekoa da 
pobreziaren eta desberdintasunen aurka borrokatzeko, garapen jasangarria lortzeko... 
 

 

Jarduerak hezkuntzarako eskubidea modu eraginkorrean sustatzen duela uste izateko, gutxienez puntu hauetakoren 

batean eragin behar du: 

1. 4 "A”k: Hezkuntza "eskuragarri" (“available” ingelesez), "Irisgarria-accesbile", "Onargarria-aceptable" eta 

"moldagarria-adaptable" egon behar duen eskubidetzat definitzen eta sakontzen du 

2. Hezkuntza beste eskubide batzuen aldarrikapena eta betetzea ahalbidetzen duen eskubide gisa aurkezten du. 

3. Hezkuntzarako eskubidean exijigarritasun-maila handia defendatzen eta sustatzen du, gizarte bidezkoagoak eta 

egituratuagoak eraikitzen dituen elementu gisa, herritar guztien defentsa sustatuz. 

4. Hezkuntzarako eskubidearekin zerikusia duen orotan, argi eta garbi identifikatzen ditu erantzukizunak, eta 

gonbita egiten die estatuei eta inplikatutako gainerako erakundeei beren betebeharrak bete ditzaten. 

5. Bere gain hartzen eta defendatzen du Hezkuntza, pertsona bakoitzak bere bizitzan ahalik eta ahalmen eta 

gaitasun handiena lor dezan bermatzeko tresna gisa. 

6. Hezkuntza pertsona guztientzako etengabeko hazkunde-prozesu gisa definitzen du, bizitzako une guztietan. 


