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Egoerarik okerrenetan diren Ikasleek, dela gaitasun 
faltagatik, dela jatorri sozioekonomikoagatik nahiz 
bestelako arrazoiengatik, are zailtasun handiagoak 
gainditu behar izan dituzte, haien ahulezia are 
handiagoa izan da, eta kasu askotan, bazter geratu 
dira, pandemian hezkuntza-arlorako sortu diren 
konponbideetatik.

Pandemiak eragindako krisiak emergentziazko 
testuinguru bat sorrarazi du, eta hezkuntza-komunitate 
osoak egokitu eta bere lekua berriro aurkitu behar izan 
du. Emergentziak, edonolakoak direla ere, gero eta 
konplexuagoak dira, elkar-lotuak dira, alderdi 
anitzekoak, eta luze irauten dutenak. 

Askotan, gainera, ezegonkortasun eta krisi luze eta 
errepikatuak ekartzen dituzte, gero eta jende gehiago 
ukitzen dutenak, eta ondorio latzak uzten dituzte, 
kalitateko hezkuntzaren eskubidea bermatuta ez duten 
ume eta gazteen belaunaldientzat.

©
 P

hi
lip

p 
Sc

hü
tz

/P
la

n 
In

te
rn

at
io

na
l

Nolakoa da 
hezkuntzaren 
egoera munduan eta 
Espainian?

Hezkuntza krisian dago. Hezkuntza eskura izatea 
ez dago bermatua munduan. Pandemia hasi baino 
lehen ere, 258 milioi ume eta nerabe eskolarik gabe 
zeuden munduan.

Hezkuntza bidezkoa, inklusiboa eta kalitatekoa 
pertsona guztientzat lortzeko erronkak are larriago 
bihurtu ditu pandemiak.

COVID-19aren pandemiak historian hezkuntzan inoiz izandako etenaldirik handiena ekarri du, mundu osoko ikasle 
eta irakasleengan eragina utziz. Hezkuntza-sistema osoak jasan du eragina: haur-eskola eta bigarren hezkuntza, 
hezkuntza-instituzioak, heziketa tekniko eta lanbide-heziketa, unibertsitateak, gazte eta helduen hezkuntza, eta 
trebetasunak garatzeko establezimenduak.

Pandemiaren unerik gogorrenean, eskolen 
itxierak 1.500 milioi ikasle baino gehiago jo 
zituen (munduko ikasleen % 90 ia).  



Ikastetxera itzultzen ari garen honetan, 2021ko irailean 
(1,5 urte luze iragan direla pandemiaren hasieratik), 
UNESCOk ohartarazten zuen 117 milioi ikaslek (mundu 
osoko ikasleen % 7,5) ikastetxeen erabateko itxieraren 
ondorioak jasaten zituztela oraindik ere,  munduan batez 
besteko itxiera 18 astekoa izan denean (4,5 hilabete). 
Itxiera partzialak hartzen baditugu kontuan (herriz 
herrikoak edo hezkuntza-mailen araberakoak), 
itxieraren batez besteko luzera munduan 34 astekoa 
izan da (8,5 hilabete). Hau da, ia ikasturte oso bat 
galtzea.1 Gainera, hainbat herrialdetan, baliabide 
gutxiago baitituzte, eta txertoaren hedapena txikia 
dela, ikastetxeek itxita jarraitzen dute.2 
 
Neskatoen egoera da bereziki larria. Izan ere, 
aurreikuspenen arabera, 11 milioi neskato beharbada 
ez dira eskolara itzuliko, berriro irekitzen dituztenean. 
12 eta 17 urte bitarteko neskatoek arrisku berezia dute 
diru-sarrera baxuko eta ertain-baxuko herrialdeetan, 
hezkuntza eskuratzeko izaten dituzten 
zailtasunengatik.3 
 
Gainera, berdintasunik eza, diru-sarrerei buruz eta 
aukerei buruz ari garela, hezkuntza-eskubidea ukitzen 

duten oinarrizko beste auzietako bat da. Banco 
Interamericano de Desarrollo erakundeak uste duenaren 
arabera, pandemiaren ondorioz, ikaslerik aberatsenen 
eta pobreenen arteko hezkuntza-arrakala % 25 
handiagotu da (eskolako sei hilabete baino gehiagoren 
baliokidea). Kalitateko hezkuntza ez-presentziala 
eskuratzeko dauden desberdintasunen ondorioa da 
hori. Beraz, kolektibo ahulenetako ikasleek eguneratuta 
ez ibiltzeko arriskua dute, eta are gehiago, ikasketak 
behar baino lehen uzteko arriskua ere bai.4

Pandemia baino lehen ere, eskolara joaten ziren 
pertsona guztiek ez zuten behar adina ikasten: 
UNESCOren datuen arabera, errenta ertain eta baxuko 
herrialdeetako hamar urteko umeen erdiek ez zuten 
iristen oinarrizko gaitasuna irakurketa-idazketaren arloan 
(ez ziren gai idatzizko esaldi soil bat ulertzeko).5 

Estimazioen arabera, 2015etik hona (urte hartan onartu 
ziren Garapen Jasangarriko Helburuak) 420 milioi ume 
baino gehiago6 ez da iritsi alfabetatzearen oinarrizko 
gaitasunak hartzera 10 urte beteta.7 

Espainiaren kasuan, 8 milioi ikasle dituela, pandemiak 
agerian utzi du pandemia baino lehen kalteberatasun 
sozialaren edo ekonomikoaren egoeran zeuden ikasleek, 
agian, murriztuta ikusiko dituztela kalitateko hezkuntza 
bidezkoa eskuratu, aprobetxatu eta aurrera jarraitzeko 
dituzten aukerak. 

Horren adibidea izan da, eskolak itxi ondoren, 
arrakala digitala: Espainiako etxeetan, pobrezia-
egoeran (% 26,6) bizi diren lautik batean, batere 
ordenagailurik ez dute . Adibidez, Ijitoen Idazkaritza 
Fundazioak ohartarazten du ijitoen % 79k arrakala 
horren kaltea jasan duela (ez du ordenagailurik 
etxean).9

 
Gainera, berdintasunik eza handiak daude, baita ere, 
generoarekin lotuak, batez ere gaitasun  informatiko 
eta digitalei eta STEMei dagokienez. Horrek betiko 
finkatzen du emakumearen berdintasunik eza, eta 
sexuaren ondoriozko arrakala digitala iraunarazten du.        

Era berean, lehentasuna izaten jarraitzen du 
eskola-bazterkeriaren aurkako borrokak. Horretarako, 
sartu behar dira eta indartu behar dira lege-erreformak, 
egoera txarrean dauden ikasleen eskolaratze orekatua 
erraztuko duen sarbidea bermatzeko, ikastetxeei 
emanez beren hezkuntza–proiektua aurrera 
eramateko behar diren autonomia, gaitasunak eta 

1 La UNESCO alerta que 117 millones de alumnos a través del mundo permanecen aún sin escolarizar (16.09.2021).
2 COVID19ak eragindako eskola-itxieren jarraipen globala Interrupción y respuesta educativa (unesco.org)
3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375707_spa/PDF/375707spa.pdf.multi 
4 Informe “Sistemas educativos interculturales para no dejar a nadie atrás en tiempos de la COVID-19”, Entreculturas, 2021eko iraila.
5 Informe GEM 2020, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa 
6 Lost Potential Tracker (one.org) - sarbidea 2021eko urriaren 26an.
7 10 urte betetzean igaro behar dute umeek irakurtzen ikastetik ikasteko irakurtzera. Mugarri funtsezko horrek umeak pres-tatzen 
ditu bizitza osoan ikasteko. Informazio gehiago Tracking children’s lost potential | Blog | Global Partnership for Education
8 Txostena ¨Nuevas tecnologías, brecha digital y hogares vulnerables¨, EAPN 2021eko abuztua, 
https://www.eapn.es/publicaciones/451/nuevas-tecnologias-brecha-digital-y-hogares-vulnerables
9 Esta vuelta al cole deja en evidencia el incremento de las brechas de desigualdad y pone en riesgo el regreso a las aulas de millones de niños 
y niñas, en el segundo año de pandemia | Entreculturas
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https://es.unesco.org/news/unesco-alerta-que-117-millones-alumnos-traves-del-mundo-permanecen-aun-escolarizar
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375707_spa/PDF/375707spa.pdf.multi
https://lasillaroja.org/wp-content/uploads/2021/08/Sistemas-educativos-interculturales_def.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_spa
https://lostpotential.one.org
https://www.globalpartnership.org/blog/tracking-childrens-lost-potential
https://www.entreculturas.org/node/8890
https://www.eapn.es/publicaciones/451/nuevas-tecnologias-brecha-digital-y-hogares-vulnerables


finantzazio egokia. Europan eskola-bazterkeriaren 
tasarik handienak dituzten herrialdeen artean, Espainia 
seigarrena da, eta datuek okertzeko joera dute azken 
hamar urteetan. Hezkuntza-arrakastarekin estu lotua 
dago hori. 

Haurtzaroa Plataformak ohartarazten duenez, “ikasle 
kalteberak biltzen dituzten zentroetara joaten diren 
ikasleek dute hezkuntza-sistema bertan behera uzteko 
arriskurik handiena, eta ikasturtea errepikatzeko 
arriskua lau bider handiagoa dute, eta goiko 
ikasketetara iristeko espektatiba txikiagoak.”10

10 https://plataformadeinfancia.org/documento/propuestas-next-education-la-equidad-educativa-en-el-plan-de-recuperacion/
11 España es el segundo país con mayor abandono escolar de la Unión Europea y superó en un 60% el objetivo de 2020 (20minutos.es) 
12 World_teachers_day_fact_sheet_2020.pdf (unesco.org)
13 Joint message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, Mr Guy Ryder, Director-General of the International Labour 
Organization, Ms Henrietta H. Fore, Executive Director of UNICEF, and Mr David Edwards, General Secretary of Education International, 
on the occasion of World Teachers’ Day, Teachers at the heart of education recovery, 5 October 2021 - UNESCO Biblioteca Digital

Espainiaren beste eginkizun gakoetako bat 
eskola-uzte goiztiarra murriztea da. Gai horri buruz 
Eurostatek emandako azken urteko txostenean jaso 
denez, 2020an 18 eta 24 urte bitarteko espainiarren 
% 16k amaitu gabe zuen bigarren hezkuntza 
–derrigorrezko gutxieneko maila- eta tasa hori 
gainditzen duen herrialde bakarra Malta da 
(% 16,7rekin), oso urrun Europako batez bestekotik 
(% 9,9). Horrek Espainia oso urrun kokatzen du 
Europako Batasunak ezarritako helburuetatik, 
2020rako jarritako helburua baitzen gehieneko 
atalasea % 10ekoa izatea.11

Pandemiaren eragina aztertu duten hainbat ikerlanek 
erakusten dute irakasleek higadura emozionala jasan 
izan dutela, eta ohikoak izan direla estres, antsietate eta 

depresioaren sintomak. Gehiegizko lan-zama, 
metatutako estresa, egoera psikologikoa eta laguntza 
falta izaten dira irakasleen motibazio falta handia, 
gaixotasunak eragindako bajak, absentismoa eta laneko 
errendimendu eskasa eragin ahal dituzten faktoreetako 
batzuk. Funtsezkoa da irakasleen osasun mentala 
zaintzea, horrek aurre-bermea jartzen baitie ikasleen 
ongizate emozionalari eta konpromisoari, eta 
hezkuntzaren kalitatea ekartzen duelako.

Estresa eta eginahaletan egokitu behar izatea online 
hezkuntza-ereduetara, gehi baldintza ekonomiko 
prekarizatuak (hezkuntzako inbertsio publikoa 
murrizteagatik), horien guztien ondorioz, irakasle asko 
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Nolakoa da 
irakasleen egoera?

Eskura dauden azken datuen arabera, 
2019an munduan 94 milioitik gora irakasle 
zeuden.12

UNESCOko zuzendariak adierazi duenez, pandemiak 
agerian jarri du irakasleen lanbideak gizartearentzat 
duen ezinbesteko balioa, baina haien lan-baldintza 
zailak ere erakutsi ditu. Irakasleak, gehien-gehienak 
emakumeak, lehenengo lerroan izan dira 
ikaskuntzaren jarraitasuna bermatzeko lanean, 
eskolak itxita zeudela, eta beren ikasleei laguntza 
sozioemozionala emateko, batez ere egoera 
zailenetan zeuden ikasleei. 

Eginahaletan egokitu behar izan dute urrutiko irakaskuntzara, eta tresna digital berriak erabili behar izan dituzte, 
askotan horretarako prestakuntzarik izan gabe. Une honetan, berriz, haien ikasleen ikaskuntzan izandako galerak 
ebaluatu eta konpondu beharrean dira, ikasgelako osasun eta segurtasun arazoei aurre egin, eta metodo birtualak, 
hibridoak eta presentzialak aprobetxatu behar dituzte, sortutako nahasmenduak ahal den neurrian gutxitzeko.13

Irakasle taldeak eta eskoletako langile 
taldeak berritik asmatu behar izan dute 
beren burua, eta kutsatzeko arriskua 
gertu-gertutik izan dute. Hala ere, 
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan 
duten eginkizuna ezbaian jarri izan da 
batzuetan.

https://plataformadeinfancia.org/documento/propuestas-next-education-la-equidad-educativa-en-el-plan-de-recuperacion/
https://www.20minutos.es/noticia/4743827/0/espana-es-el-segundo-pais-con-mayor-abandono-escolar-de-la-union-europea-y-supera-en-un-60-el-objetivo-de-2020/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/world_teachers_day_fact_sheet_2020.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180


beren zeregina birplanteatzen ari dira. Herrialde 
askotan, behin-behineko kontratuak dituzten irakasleak, 
ordezkapenak egiten ari direnak, eta hezkuntza-
laguntzako langileak, beren kontratuak amaituta ikusten 
ari dira.14

 
Horrenbestez, irakasleen desertzioaren tasak, lanbidea 
bertan behera uzten duten irakasleen proportzioa 
neurtzen dutenak (Garapen Jasangarriko Helburuak 
4.c6), erronka bizia dira lanerako indar iraunkor bat 
eraikitzeko.  

Azken bost urteetan, lehen hezkuntzako desertzioa 
% 22koa izan da Ginean, % 17koa Sierra Leonan, % 
16koa Mauritanian eta % 13koa Beninen.15 ETxilen, 
hango unibertsitateko Instituto de Investigación 
Avanzada en Educación (IE) eta Centro de 
Investigación Avanzada en Educación (CIAE) 
erakundeek egindako ikerlan baten arabera, irakasleen 
% 20k lanbidea bertan behera uzten du bost urtez aritu 
ondoren, itolarriak eta motibazio faltak bultzatuta, eta 
hori areagotu liteke pandemiaren eta eskola-emate 
hibridoei lotutako estresaren ondorioz.16

Irakasleen defizita eta ikasle-irakasle ratio altuak 
ere batzen zaizkio irakaskuntzak aurrez aurre dituen 
erronken zerrendari.

14 Informe_No_podemos_pasar_pagina.pdf (lasillaroja.org), Entreculturas, 2021eko iraila.
15 2021 World Teachers’ Day fact sheet | Teacher Task Force (sarbidea 2021/10/26).
16 Profesores en fuga: el 20% arranca del aula al quinto año de trabajo docente - La Tercera (sarbidea 2021/11/22).
17 Idem.
18 Idem.
19 Idem.

UNESCOk 2021eko Irakaskuntzaren Mundu Egunean 
emandako datuen arabera, lehen hezkuntzarako 
gaitutako irakasleen eta ikasleen arteko proportzioa, 
batez beste, munduan, 27:1 izan zen; alde handiak 
agertzen dira, ordea; esaterako, Saharaz hegoaldeko 
Afrikan 56:1 da; Europan, 17:1 (Espainian, 2020-21 
ikasturtean 20:1, aurreko ikasturtean baino 1,7 ikasle 
gutxiago).

Irakasleen eskasiak jarraitzen du larriagoa izaten 
Saharaz hegoaldeko Afrikan, zenbatespenen arabera 
15 milioi irakasle gehiago behar baitituzte han, 
2030erako hezkuntzari dagozkion helburuetara iritsi 
ahal izateko. Erronka horiei aurre egiteko beharrezkoak 
dira konpromiso ausarta, inbertsioa eta berrikuntza, 
orain arte ikusi gabeko proportzioetan.17

 
Beste puntu kritiko bat da irakasleen kualifikazioa. 
Mundu mailan, lehen mailako irakasleen % 83k eta 
bigarren mailako irakasleen proportzio berdinak, 
eskatutako gutxieneko kalifikazioak zituzten. Hala ere, 
portzentaje hori oso desberdina da munduan leku 
batetik bestera. Esaterako, lehen hezkuntzan, proportzio 
hori doa Asia Hego-ekialdeko % 98tik Saharaz 
hegoaldeko Afrikako % 67ra, eta bigarren hezkuntzan, 
ordea, Asia erdialdean % 97koa da, eta Saharaz 
hegoaldeko Afrikan, berriz, % 61ekoa soilik.18 
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Irakasleen eginkizuna 
gakoa da GJH4 eta 
2030 Agenda 
betetzea lortzeko

Irakasleak kalitateko hezkuntza-sistemen zutabe 
bat dira, eta haien eginkizuna gakoa da gizarte 
bidezkoen eraikuntzan. Garapen Jasangarriko 
Helburuak lortzeko epea hamar urte eskasekoa 
da, baina COVID-19ak ahaleginak erraustu eta 
aurrerabidea atzekoz aurrera jartzeko ahalmena 
du. 

Hezkuntzaren suspertze iraunkorra sustatuko bada, irakasleek egon behar dute ahalegin guztien erdigunean.19 
Irakasleak dira ikaskuntza-prozesuaren ardatz egituratzailea eta ordezkaezina.

Irakasleen ezagutzak eta gaitasunak garrantzirik handieneko faktoreak dira kalitateko hezkuntza lortzeko. Irakaskuntza-
prozesu osoan zehar funtsezko piezak dira, eta haiek dute ikasleen etorkizuna hobetzeko giltza.

https://lasillaroja.org/wp-content/uploads/2021/09/Informe_No_podemos_pasar_pagina.pdf
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/2021-world-teachers-day-fact-sheet
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/profesores-en-fuga-el-20-arranca-del-aula-al-quinto-ano-de-trabajo-docente/R2S3YCCZ25AMBBSGXWCJ4ELV24/


Ikaskuntza eta balio unibertsalak transmititzen 
dituztenean, beren komunitatearekin eta planetarekin 
konprometitutako herritarrak hezitzen dituzte. 
Kalitateko hezkuntzak duen ahalmen eraldatzaileak 
bidea zabaltzen die garapen pertsonalari, genero-
ekitateari eta pobrezia deuseztatzeari .20

COVID-19ak ekarritako zailtasunek irakasleen eginkizun 
ordezkaezin eta polifazetikoa indartu besterik ez dute 
egin: 

• ikaskuntza erraztea eta orientatzea,

• ikasleen garapen sozioemozionalari laguntzea ikasgela 
barruan nahiz kanpoan,

• espazio seguru, osasungarri eta maitasunezkoa 
eratzea umeak haz daitezen,

“Unea iritsi da irakasleek betetzen duten eginkizun bikaina aitortzeko, eta haiek 
ahalduntzeko, eskuzabalik eskainiz prestakuntza, lanbide-hobekuntza, laguntza 
eta beren dohainak baliatzeko behar dituzten lan-baldintzak. Bizitzen ari garen 
garaiak erronka ekarri du, baina aukera ere bai, aldakuntza azkar egin eta 
erantzuna emateko pandemiaren ondorioz biderkatu diren asegabeko premiei.”22

(Mezu bateratua UNESCO, UNICEF, Education International, Ikarasleen Mundu Egunean 
2021) 

• ikasleen ongizatea defendatzea eta gizarteko bestelako 
laguntzekin konektatzea,

• eragile gakoa izatea gizarte- eta ekonomia-ongizate 
zabalagoa sustatzeko lanean,

• jarraitu beharreko ereduak izatea, adibidez, neskatoak, 
neska gazteak eta emakumeak ahalduntzeko zientzia, 
teknologia, ingeniaritza eta matematiken diziplina eta 
ikasketetan (STEM).

Pandemian zehar, zailtasunak eta mugak ugari izanda 
ere, irakasleen adibide sinesgarriak eta iradokigarriak 
ikusi ditugu, urrats bat harago joan direnak beren 
ikasleen ongizateari laguntza emateko, modu sortzaileak 
bilatuz haiengana iristeko, laguntza sozioemozionala 
eskaintzeko eta teknologiak modu sortzailean 
aprobetxatzeko.21 
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Irakasleen 
beharrak

Hezkuntza suspertzea egiazkoa izan dadin, 
lehenik eta behin, bermatu behar da irakasleei 
laguntza eta ongizate psikosoziala, ordainsari 
egokia, osasuna eta segurtasuna ematen 
zaiela, besteak beste, txertoa hartzeko lehentasuna 
emanez, ezinbestekoak diren beste langile 
batzuekin batera (izan ere, hainbat herrialdetan ez 
da hala izan).23

Alde batetik, inbertsioa behar da, irakasle gehiago izateko lanerako prest, eta etengabeko prestakuntzarako eta 
lanbidean eguneratzeko aukerak eskaintzea, hezitzaileek beren jardunbidea aberastu ahal izan dezaten, eta behar 
diren gaitasunak lor ditzaten, hezkuntza-tresna digitalak eta teknologia pedagogikoak integratu eta 
eraginkortasunez erabili ahal izateko, eta ikasleen ikaskuntzari lagundu eta haien beharren arabera egokitzeko. 
Irakasleen prestakuntzak ikasgai transbertsalak behar ditu, inklusioa, sarbidea eta diseinu unibertsala lantzeko, hala 
nola kolektiborik baztertuenen ezaugarrien ezagutza eta metodologia inklusiboak ere, modu jarraituan eskaini behar 
direnak.

20 La formación docente es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 
(coordinadoraongd.org)
21 There will be no recovery without empowered, motivated and effective teachers | World Education Blog (wpcomstaging.com)
22 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180/PDF/379180eng.pdf.multi 
23 La UNESCO hace un llamamiento a dar prioridad a los docentes en sus planes de vacunación para que la educación continúe de manera 
segura y las escolas permanezcan abiertos

https://coordinadoraongd.org/2015/10/la-formacion-docente-es-clave-para-alcanzar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://gemreportunesco.wpcomstaging.com/2021/10/05/there-will-be-no-recovery-without-empower-motivated-and-effective-teachers/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180/PDF/379180eng.pdf.multi
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination


Horretarako, irakasleek tresna eta material berritzaile eta 
sortzaileak behar dituzte, eta kanpaina instituzionalen 
laguntza ere bai, eta horren aitortza testu-liburuetan, 
erreferenteak identifikatzeko, era berezian emakumeak, 
STEM arloekin lotutako inguru hurbiletan. Horrez gain, 
funtsezkoa da emakumezko irakasleak eta 
kudeatzaileak izatea hezkuntzaren maila guztietan. 
Irakasle emakumezkoak ardura-postuetara iristea 
sustatu behar da, eta emakumezko erreferenteen 
parte-hartzea ikasgeletan, beren lanbide-ibilbidean 
aurrera egin eta lidergo-postuak beren gain hartu ahal 
izan ditzaten. Hezkuntza eraldatzaileak sormena behar 
du, eta material egokiak, ikasleei eskaintzeko, ezagutzak 

ez ezik, balioak, trebetasunak eta baliabideak ere, era 
aktibo eta konprometituan joka dezaten, herritartasun 
globalaren ereduaren arabera.

Hezkuntzaren susperraldia egiazkoa izango da 
irakasleekin eskuz esku eramaten bada aurrera, 
haien ahotsa entzunez eta espazioak emanez, 
erabakiak hartzeko uneetan parte har dezaten, eta 
haien ezagutza pedagogikoak eta esperientzia 
errespetatuz, krisiaren irteera berriro imajinatzeko eta 
hezkuntza-sistema erresistenteagoak eraikitzeko.

Eskolak ikasleen ikaskuntza norbanakoari egokitzea 
bilatu behar du hezkuntza-programazioan, eta sentibera 
agertu behar du dibertsitatearen aurrean, ikasleekin eta 
haien familiekin dituen harremanak eraldatuz, bazterketa 
eta esklusio-dinamikak ez sortzeko. 

Gainera, eskola sozializazio eta babes espazioa da, non 
ezinbestekoa den irakasleen osasun mentala zaintzea, 
era horretan zaintzeko, aldi berean, ikasleen ongizate 
psikosoziala eta kalitatea. 

Gure kanpaina–
irakasleei begira 

Horregatik guztiagatik, garrantzitsua da borroka 
egitea guztientzako kalitateko hezkuntza izateko 
eskubidearen alde, irakasleen alde jokatuz. Joan 
den ikasturtean, Mila Milioi Ahots gure kanpainan 
erabilitako materialen eta lanen helburua 
COVID-19ak eragindako esperientziak eta 
emozioak entzutea zen, batez ere ikasleenak. 

Ikasturte honetan, berriz, aurrean ditugun erronkak, eta 
garapen jasangarrirako eragile gisa duten funtsezko 
eginkizuna kontuan hartuta, fokua irakasleengan jarri 
nahi izan dugu. 

Pandemia garaia haientzat nola joan den entzun nahi 
dugu, irakaskuntzan jardunez pandemiak eragindako 
emergentziazko testuinguruan. Gainera, hainbat 
dinamikaren bitartez, ikasleak gidatu nahi ditugu, 
eta erakutsi nahi diegu beren irakasleek bete duten 
eginkizun bikaina, azken hilabeteetan ez ezik, 
begirada zabalagoa eskainiz ere, guztientzako 
kalitateko hezkuntza izateko eskubidea egiazkoa 
egiteko bidean egiten duten funtsezko lana ikus 
dezaten.

Horregatik, umeek eta gazteek beren irakasleen lana 
balioan jar dezaten nahi dugu, eta modu aktiboan parte 
har dezaten, haien estatusa, beharrak eta agenda 
publikoan duten eginkizuna aldarrikatuz, behar den 
inbertsioa eta hartutako konpromisoak betetzeko 
eskatuz, kalitateko hezkuntzaren eskubidea 
bermatzeko, atzean inor utzi gabe.

Beste alde batetik, garrantzitsua da 
amaiera ematea hainbat lanbideren inguruan 
dauden estereotipoei, batez ere arlo 
teknologikoarekin lotutakoak, eta alde 
batera uztea generoen araberako rolen 
banaketa tradizionala. 



24 Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 
4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all; 2016 (unesco.org) 
25 We need more and better education financing in Africa for a full recovery from COVID-19 | Blog | Global Partnership for Education

Irakasleen nominaren ordainketa multzorik handiena 
da hezkuntzako aurrekontu gehienetan, haien % 90etik 
gora diru-sail horretara joaten baita.

Irakasleen garrantzi handia oso aintzat hartzen dute 
familiek, ikasleek, hezkuntzako adituek eta gobernuek 
ere; hala ere, irakasleen plantillaren defizita itzela da, 

oraindik ere, munduko leku askotan. Hezkuntzaren 
kalitatearen defizita ez da gaindituko irakasleetan 
inbertitzen ez bada.

Horregatik guztiagatik, CMEko erakundeetatik gurea 
bezalako gobernu emaileei eskatzen diegu 
hezkuntza-eskubidea manten dezaten lehentasunen 
artean, bai beren politiketan, bai beren 
aurrekontuetan ere. Esaterako, Garapenerako 
Laguntza Ofizialaren % 20 hezkuntzako ekintza eta 
programetarako esleitzea eskatzen dugu.

Konbentzituta gaude ez dela garapenik izango, ez 
eta pobreziaren arrazoiak ezabatzeko aukerarik ere, 
guztientzako kalitateko hezkuntzarik ez badago. 

Pandemiaren ezohiko testuinguruak gure gizarteen 
erronken araberako keinuak eta konpromisoak eskatzen 
ditu, eta hezkuntza eskubide eta zutabe eztabaidaezina 
da, gizarte bidezkoago, solidarioago eta jasangarriagoak 
eraikitzeko.
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Zer eskatzen 
dugu?

Estatuek bete behar dituzte nazioarteko 
akordioetan hartutako konpromisoak, besteak 
beste, 2030 Agenda eta Incheon-go 2030 
ekintzarako Esparrua, GJH4 lortzeko bidean 
egindako aurrerapenak babesteko, eta “bermatzeko 
irakasleak ahaldunduta egon daitezen, haien 
kontratazioa eta ordainsaria egokiak izan daitezen, 
motibatuta egon daitezen, lanbide-kalifikazioa izan 
dezaten, eta laguntza izan dezaten, nahikoa 
baliabide, eraginkorrak eta modu egokian 
administratuak eskainiko dituzten sistemen 
esparruan”.24

UNESCOren 2020ko Munduko Hezkuntzaren Monitorizazio Txostenak (GEM) adierazten du oso litekeena dela COVIDak 
gehiago zabaltzea GJH4 lortzeko urteko finantzazioaren arrakala itzela, heren bat gehiago, alegia, 148 mila milioitik ia 
200 mila milioi dolarrera. Uste denaren arabera, hezkuntzarako laguntza 2.000 milioi inguru dolar gutxiago izango 
da 2022an. Horrek gobernuei erantzukizun are handiagoak ezartzen dizkie, hezkuntzarako egokia izango den 
finantzazioa emateko beren herrialdeetan.25 

Gure “Mila Milioi Ahots” ekintzarako 
deialdian ohartarazi genuenez, irakasle 
gehiago kontratatu edo gehiago ordaindu 
nahi dieten herrialdeek aurkitzen duten 
oztoporik handiena Nazioarteko Diru 
Funtsaren murrizketak dira, herrialdeak 
premiatzen baitituzte sektore publikoko 
nomina izoztera edo murriztera (herrialdeen 
% 78an azken hiru urteetan). 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
https://www.globalpartnership.org/blog/we-need-more-and-better-education-financing-africa-full-recovery-covid-19
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 MilaMilioiAhots#

Iraupena: 3 saio.
 1. saioa: 1. eta 2. gelaxkak. 2. saioa: 3., 4. eta 5. gelaxkak. 3. saioa: 6. gelaxka.

Materialak: Jokoa formatu fisikoan edo digitalean dagoen taula-joko baten bidez eramango da aurrera (Genially).
 • 1. saioa: Irakasleak eta ikasleek aukeratuko dute zer material erabili lehen saioan mikrofono bat 
 edo eskulan bat egiteko. Gogoan izan: garrantzitsua izango da materialak birziklatutakoak eta 
 berrerabilgarriak izatea!
 • 2. saioa: Bigarren saiorako materialak jokoaren 3., 4. eta 5. gelaxketan zehaztuta egongo dira. 
 • 3. saioa: Hirugarren saiorako materialak “Mugi zaitez eta ahotsa altxa!” jardueran daude zehaztuta 
 eta horiekin albiste bat egingo dute.
 • A3an inprimatzeko taula-jokoa + Elementu bakoitzeko jokorako fitxa.
 • Puzzlea.

Helburuak: 1. Irakasleek hezkuntzan duten funtsezko eginkizunaren garrantzia ikusaraztea.

 2. Hegoaldeko eta ipar globaleko irakasleen egoeraren arteko ezberdintasunak ezagutzea.
 
 3. Hezkuntzarako eskubidea beste eskubide batzuetarako giltzarri gisa balioestea, 2030 Agendan–
 4. GIHan jasota dagoena, hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa bermatzeko eta pertsona 
 guztientzat bizitza osoan ikasteko aukerak sustatzeko.
 
 4. Hezkuntza ezberdintasunei buruzko kontzientzia kritikoak sortzea eta banakako eta taldeko 
 mobilizazioa sustatzea.
  
 5. Albiste bat egitea #MilaMilioiAhots horiek altxatzeko eta herritarrak irakasleen funtsezko 
 zereginaren garrantziaz eta kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubideaz sentsibilizatzeko (4.GIHa). 
 Jarduera hori gero zure hiriko kaleetan edo zure ikastetxearen barruan partekatu ahal izango da. 

Aurten HAMAren lanketa errazteko asmoz joko bat prestatu dugu. Hau zure eta zure ikasleen 
errealitatearen arabera landu ahal izateko pentsatuta dago. Joko hau hainbat gelaxkekin aurkezten 
da, osoa egiteko edo zure gelan hobeto egokitzen diren gelaxkak lantzeko aukera emango dizutenak.

Lasai! Denboraz larri bazabiltza eta proposamen osoa egin ezin duzula ikusten baduzu, aukera 
desberdinak daude, agian zuri ere konbinazio hobea bururatuko zaizu!

Ohar garrantzitsua



Lehenengo, jokoaren arauak
Irakasleentzat jarraibideak

Mahai joko batean oinarritutako HAMA 2022ren proposamena aurkezten dizuegu. 
Jarduera honetan, ikasleek gelaxkak gainditu beharko dituzte. Gelaxka hauetan, 
hainbat dinamika proposatzen dira: batetik, gura gai nagusiarekin lotutakoak, kalitatezkoa, 
inklusiboa eta bidezkoa den hezkuntza bermatzea eta pertsona guztientzat bizitza 
osoan zehar ikasteko aukerak sustatzea (4. GIHa), eta bestetik, HAMA 2022ren gaia, 
irakasleen funtsezko papera, #MilaMilioiAhots lelopean.

Jolasak dituen gelaxka guztiak lantzea: PDF honetan jasotzen da jolasa hiru saiotan lantzeko proposamena. 
Hurrengo orrialdea irakurri (Lehenengo, jolasaren arauak irakasleentzat jarraibideak).

Lantzeko gelaxka batzuk aukeratu  (gelaxka batetik bestera igarotzeko aukera emango dizun eskailera). Hurrengo 
orrialdea irakurri (Lehenengo, jolasaren arauak irakasleentzat jarraibideak).

Zuzenean mobilizazio jarduera landu (proposamen guztietan azkeneko gelaxka). Kasu horretan ez duzu taula erabiliko, 
proposamena zuzenean planteatuko zenuke. Oraingoan, egunkariko albiste bat idaztea da, aurretik sentsibilizatu 
ondoren.

1. eta 2. gelaxkak: Motiaktibatu! eta eskulana

IEdozein aukera dela ere, ikasleei lehen gelaxka irakurtzea garrantzitsua iruditzen zaigu. Izan ere, horrek 
ikasleak testuinguruan kokatu eta motibatzen ditu jarraian proposatuko duzunerako, eta soilik 5 minutuko 
kontua da. Eskulanerako jarduera artistiko bat proposatzen dizugu, beste ikasgaietan modu zeharkakoan garatu 
ahalko duzuna. Ideia honako hau da: eskulana baliagarria izatea ondoren 6. gelaxkarako. Egiteko denborarik 
ez baduzu, 3. eranskineko eskailera hartu eta zure ikasleekin batera salto egin sentsibilizaziorako 3., 4. eta 5. 
gelaxketara.

3., 4. eta 5. gelaxkak: Konexio globala eta irakasleen irudia

Hemen ere aukera dezakezu zein gelaxka landu nahi dituzun; erabili 3. eranskineko eskailera nahi duzuna 
saltatzeko. Ikasleak aurtengo gaiari buruz sentsibilizatzeko gelaxkak dira: irakasleen funtsezko papera 
kalitatezko hezkuntza lortzeko.

6. gelaxka: Mugi zaitez eta ahotsa altxa! 

Amaiera da eta garrantzitsua da; azken produktu hori gure ikastetxean edo kaleetan egingo dugun mobilizazio 
ekitaldira eramango dugu. Kasu honetan, egunkariko albiste bat idatziko dugu. Gelaxka horretara zuzenean 
joanez gero, Sarrera dokumentua irakurtzea proposatzen dizugu. Horrek, aurtengo gaiari buruzko informazio 
guztia emango dizu. Halaber, albistea idatzi aurretik, ikasgelan 3. gelaxkaren amaierako galderak erantzutea 
eta 8. eranskineko Kahoota egitea proposatzen dizugu.

Jolasteko, inprimatu daitekeen taula izango 
duzue 1. eranskinean, eta, aldi berean, dinamikoagoa 
den online bertsioa izango duzue honako esteka 
honetan: https://acortar.link/JyMjxA. Ikasleek gelaxka 
bat gainditzen dutenean, 2. eranskinean aurki 
ditzakezuen puzzlearen 6 piezetako bat emango zaio 
ikasgela osoari, azken gelaxkara iritsi eta puzzlea 
osatu arte.

Hemen egokitzeko gaude, azkenaldi 
honetan asko ikasi baitugu. Beraz, honako 
hau proposatzen dizugu:

Pieza horietako bakoitzak balioko du irakasleen 
ahotsa altxatzeko behar den elementua lortzeko, 
aurrera egiten jarraitzeko lortu behar duten gako 
bat balitzan. 

Aurtengo elementu sinboliko gisa, mikrofono bat 
osatuko da puzzlearen pieza guztiekin. 

https://acortar.link/JyMjxA


Haur Hezkuntza
Lipduba

Lehen Hezkuntzako
lehenengo zikloa
Telebista

Lehen Hezkuntzako
hirugarren zikloa
Podcasta

Lehen Hezkuntzako
bigarren zikloa
Egunkaria

Bigarren Hezkuntza eta
Adineko Hezkuntza
Bideo aldarrikatzailea

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

Lehen hezkuntzako bigarren zikloan (albistea) 
puzzlearen piezak banatuko dira; horietariko 
bakoitzean, mikrofonoaren zati bat agertuko da, baita 
larriz idatzitako “W” bat. Sei “W” horiek kazetaritzan 
albisteak sortzeko erabiltzen diren teknikak adierazten 
dituzte. Horiei esker, ikasleak kazetari objektibo, kritiko 
eta zorrotzak bihurtuko dira jolasean. 

Jarraian, puzzlearen piezak daude zehaztuta: 

1. gelaxka: Motiaktibatu! 
1. pieza emango da: W Who (Nor) Kontatuko 
dugun errealitatearen pertsona protagonistak: 
irakasleak.

2. gelaxka: Eskulana 
2. pieza emango da: W What (Zer gertatu zen) 
Ideiak, ekintzak, gertakariak, gertaerak... kontatuko 
dugun errealitatearen inguruan zer azaldu nahi 
dudan.

3. gelaxka: Konexio globala  
3. pieza emango da: W Where (Non). Kontatuko dugun 
errealitatea zer espazio edo lekutan gertatzen den.

4. gelaxka: Konexio globala 
4. pieza emango da: W When (Noiz). Kontatuko 
dugun errealitatea zer denbora-espazio zehatzetan 
gertatzen den.

5. gelaxka: Irakaslearen silueta  
5. pieza emango da W Why (Zergatik). Kontatuko 
dugun errealitatea gertatzeko zer arrazoi, kausa 
edo aurrekari dauden.

6. gelaxka: Mugi zaitez eta altxa ahotsa! 
6. pieza emango da: W HoW (Nola gertatu zen). 
Kontatuko dugun errealitatea zer egoeratan gertatu 
zen.

Taula ezberdinak proposatzen dira hezkuntza ziklo 
bakoitzeko, hau da, 5 taula (Haur Hezkuntza, Lehen 
Hezkuntzako lehenengo zikloa, Lehen Hezkuntzako 
bigarren zikloa, Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa, 
Bigarren Hezkuntza eta Adineko Hezkuntza), eta 
horietako bakoitzean hedabide ezberdin batean 
oinarrituko gara lan egiteko. 

Komunikabide bakoitzari esleitutako dinamikak 
hezkuntza zikloaren arabera pentsatuta daude, baina 

beste hedabide batekin lan egin nahi baduzu, 
proposatutako dinamikak egokitu behar dituzu, 
besterik ez. 

Honako hauek izango dira komunikabideak:

Aurten komunikabideen eta sare sozialen bidez 
egingo dugu lan, hezkuntzarako kanal garrantzitsuak 
direlako eta hezkuntzan eragin handia dutelako. 

Ikasleei, irakasleei eta gizarteari balioko digute 
hezkuntza prozesuan irakasleek duten funtsezko 
zereginari buruz hitz egiteko. 

Pertsonok informazioa jaso, aztertu eta harekin ikasten 
dugu, munduko gure esperientzia ere handitzen dugu, 
eta pixkanaka gure gizarte eta kultura balioak aldatzen 
ari gara, eta, horregatik, komunikabideen funtzio horrek 
gizartea homogeneizatzen lagun dezake, pentsaera eta 
bizimodu uniformea lortzen, edo guztiz kontrakoa.

Komunikabideek hainbat ikuspegitatik mantentzen 
dituzte herritarrak informatuta, eta, neurri handi batean, 
gure gizartearen demokrazia mantentzen laguntzen 
dute, informazio politikoa eta justizia soziala helarazteko 
gure mugen barruan eta kanpoan.

Era berean, erraztu egiten dute familia, lagun eta 
gertuko pertsonen arteko harremana (txateatu egiten 
dugu, beste pertsona batzuekin bizipenak partekatzen 
ditugu sareen bidez, telebista ikusten dugu edo 
zinemara joaten gara, programa jakin bati buruz hitz 
egiten dugu...).

Irakasleei ahotsa ematea bilatzen 
du mikrofonoak ikasleen hezkuntza 
prozesuan funtsezkoak direnak eta 
iaz hezkuntza eskubidearen alde, eskolara 
joan gabe gelditu ziren 1.500 milioi haur 
eta nerabe horiengatik ahotsa altxatu 
zutenak, kontuan hartuta gaur egunean 
ere leku ezberdinetan eskolak itxita 
jarraitzen dutela. 



Ekintza honetan, irakasleen funtsezko papera izango 
da ardatz nagusia, beste errealitateak ezagutzeko 
lotura globala sustatzeko.  

Jolasa 3 saiotan dago banatuta, eta honela landuko 
dira:

Lehenengo saioa  

Lehenengo saioan 1. gelaxka eta 2. gelaxka landuko 
dira. Lehen horrek jolaserako jarraibideak ditu, eta 
bigarrenak azkeneko gelaxkarako (Mugi zaitez eta 
ahotsa altxa!) baliagarria izango den eskulan bat 
proposatzen du.

Horregatik 2. gelaxka ikasgai nagusia ez den beste 
batean lantzea proposatzen dugu (plastika, arts edo 
egokia kontsideratzen den beste edozein ikasgaitan), 
baita irakasleak egokia kontsideratzen duen espazioan 
aurrera eramatea ere, beste irakasle batzuk HAMA 
2022aren konpromisoa hartzeko, edota etxean, 
familiak inplikatu ahal izateko. 

Garrantzitsua da gogoratzea irakasleak aurretik 
prestatuak izan beharko dituela eskulanerako 
(2. gelaxka) beharrezkoak diren materialak. 

Bigarren saioa

Bigarren saioan 3., 4. eta 5. gelaxkak landuko dira. 
Gelaxka horietan hainbat jarduera daude, eta horiek 
ikasleei lagunduko diete 4. GIHak zer garrantzia duen 

Gogoan izan paper birziklatuan inprimatzea, 
ingurumenean ahalik eta kalte gutxien 
egiteko.

ezagutzen eta hausnartzen. Zehazki, irakasleek 
kalitatezko hezkuntzarako eskubidea lortzeko 
duten funtsezko eginkizunari buruz. Gelaxka horietan, 
hezkuntzarako eskubidean oinarritutako Herritartasun 
Globalerako Hezkuntza Eraldatzailea (HGHE) 
sustatuko da. 

Hirugarren saioa

Hirugarren saioan, 6. gelaxka landuko da: “Mugi 
zaitez eta ahotsa altxa!”. Gelaxka hori da jolasaren 
zati garrantzitsuena, bertan proposatzen baita edukia 
sortzea hezkuntza etapa bakoitzerako zehaztutako 
komunikabideetan.  Horretarako, ikasleek albiste bat 
idatzi beharko dute irakasleen funtsezko paperaren 
inguruan eta 4. GIHa betetzearen inguruan. 

Gogoratu Unitate Didaktikoen lehen eranskinean 
taula bat aurkituko duzuela jolasean ibiltzeko, eta, 
gainera, on line bertsio dinamikoago bat prestatu 
dugu Genially plataformaren bidez. Hori ikasgelan 
proiektatzeko taula interaktibo moduan erabil daiteke. 
Esteka honetan aurkituko duzue:
https://acortar.link/JyMjxA. Taula inprimatzea 
erabakitzen baduzue (A3 tamainan), 3. eranskinean 
jolasaren fitxa bat duzue eskura, jolasean aurrera 
egiteko. 
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https://acortar.link/JyMjxA


Aurten ere iritsi da HAMA: Hezkuntzaren Aldeko 
Munduko Ekintza Astea. Bertan, gonbidatu egiten 
zaitugu hezkuntzaren aldeko apustu honetan parte 
hartzera. Zurekin lan egin nahi dugu, uste dugulako 
hezkuntza mundua eraldatzeko tresna dela. 

Iaz, #MilaMilioiAhots kanpainan oihu egin genuen 
1.500 milioi haurren eta neraberen alde, beren 
hezkuntza kaltetua izan zelako mundu osoan. 

Hainbat herrialdetako irakasleek azken bi urte 
hauetan ikusi dute oztopoak agertzen ari direla 
guztiok hezkuntza inklusibo, bidezkoa eta 
kalitatezkoa izateko... Hala ere, horrek ez ditu 
geldiarazi eta modu berriak aurkitu behar izan 
dituzte egunero borrokatzen jarraitzeko, hainbat 
errealitateri ahotsa emateko, arrakalak eta 
desberdinkeriak ezabatzeko, aurretik bazeudenak, 
baina pandemiak areagotu dituenak… 

Hau da, irakasleek oihu egin dute Hezkuntzarako 
eskubidearen alde, eta, ondorioz, ahotsik gabe geratu 
dira. Inoiz baino gehiago behar dute gure laguntza. 
Lagunduko diezue ahotsa berreskuratzen?

Horretarako, hainbat gelaxkadun jokoa proposatzen 
dizuegu. Gelaxka bakoitzean, zuen sormena probatuko 
duten erronkei egingo diezue aurre. Behin taldean lan 
eginda gelaxka bakoitza gainditzen duzuenean, 
puzzlearen pieza bat emango zaio ikasgela osoari. 
Gorde itzazue denak, zeren beharrezkoak izango 
baitira munduko irakasleei ahotsa itzuli ahal izateko! 
Baina... nola lortuko dugu ahots horiek urrutira iristea 
eta mundu osoan benetan entzutea?

Ideia bat dut! Kazetari bilakatuko gara, eta geure 
albistea idazten badugu, hezkuntzarako eskubidea 
defendatzeaz gain, erakutsi ahal izango dugu irakasleak 
ezinbestekoak direla hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta 
kalitatezkoa bermatzeko eta pertsona guztientzat bizitza 
osoan ikasteko aukerak sustatzeko. 

Ez dago denbora galtzerik, jar gaitzen lanean! 
Denok zuen postuetara, jolasa hasiko da eta taldean 
gainditu behar dugu!

Puzzlearen lehenengo pieza jaso ahal izateko, zuen 
laguntza behar dut honako galdera hauei erantzuten:

• Noren alde altxatuko dugu ahotsa aurten? 

• Bururatzen al zaizue zein diren gauza garrantzitsuenak 
hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa 
izateko?

Piezan mikrofonoaren zati bat eta W Who (Nor) 
letra daude: Kontatuko dugun errealitatearen 
pertsona protagonistak: irakasleak. Irakasleak 
adieraziko du zein den islatu nahi dugun 
errealitatearen garrantzia, eta ikasleak animatuko 
ditu jolasean kazetari kritiko, objektibo eta zorrotzak 
izatera.

1. Gelaxka: Motiaktibatu!
Iraupena:  5 minutu.

Materialak:  Tablero, pieza de puzle 1 y texto introductorio para leer en clase.

Azalpena bukatuta eta egindako galderi 
erantzunda, lehenengo gelaxka gainditu 
duzue! Puzzlearen lehenengo pieza 
emango da.

W Who



Gelaxka horrek azken gelaxkarako prestatzen gaitu, 
kazetari izateko eta gure albiste propioa egiteko 
proposamenerako. Baina nola idatziko dugu albiste 
bat materialik gabe? 2. gelaxka gainditzeko, ikasleek 
lanari ekin eta eskulan bat egin beharko dute. Horren 
emaitza 6. gelaxka garatzeko erabili ahal izango da: 
“Mugi zaitez eta ahotsa altxa!”. 

Eskulana paper birziklatua egitea izango da modu 
dinamiko eta dibertigarrian; hementxe duzue 
YouTubeko esteka bat, jarduera errazago gauzatzeko 
https://www.youtube.com/watch?v=I4bYs9DDQHg 
(Erreferentzia: ExpCaseros 4: 24 minutu). 

Jardueraren xedea da taldeka paper birziklatuzko 
orriak sortzea. Orriak lehortzean, taldeka albiste bat 
sortu ahal izango da gelan.

Paper birziklatua egitea

Ideia oso sinplea izango da: saio batean, ahal dela 
plastikakoa, artsekoa (jarduera eskulana delako) edo 
hoberen egokitzen den beste edozein saiotan, bai eta 
irakasleak egokien ikusten duen espazioan, ikasleek 
paper birziklatuzko egunkari batean albiste bat 
argitaratzeko beharrezko materiala egiteko aukera 
izango dute. Ikastetxeko beste ikasgela batzuk 
inplikatzea ezinezkoa bada, egokia izan liteke 
eskulanaren sorkuntza etxeko lan gisa bidaltzea, 
ikasleek etxean egin eta familian landu ahal izan 
dezaten. Horrela, gure egunkarirako azala izango 
dugu, bertan munduari helarazi nahi diogun 
albistea eta lerroburua ipintzeko: irakaslearen 
papera funtsezkoa dela mundu osoko pertsona 
guztientzako hezkuntza inklusibo, bidezkoa eta 
kalitatezkoa lortzeko. 
 
Kafe pergaminoa egitea

Horrez gain, taldeka kafe pergaminoak egitea 
proposatzen dizuegu. Erabilitako paperarekin egingo 
da (erabiliko ez diren fotokopiak edo alde batean 
erabilitako papera); garrantzitsua da beste aldean 
idatzi ahal izatea, hor idatziko dugulako gure albistea. 

Pergamino efektua lortzeko eta gure albisteak itxura 
zaharra izan dezan, orriarekin pilota bat egin eta 
ondoren lisatu egingo dugu. Hurrengo pausoa da 

kotoia kafean bustitzea, eta ondoren, hori jartzea 
orria lisatzean geratu diren tolesturetan. Lehortzean, 
gure albisterako pergaminoa prest izango dugu. 
Materialak: Kafea, paper erabilia, kotoia.

Materialei dagokionez, HAMAn irmoki uste dugu 
GIH guztiak betetzea beharrezkoa dela. 4. GIHa da 
kalitatezko hezkuntzarako eskubidea. Horregatik, 
gure ustez, GIH guztiak betetzeko, ikasleak 
jasangarritasunaren balioan heztea beharrezkoa 
da, eta, beraz, eskulana material birziklatu eta 
berrerabilgarriekin egitera gonbidatzen zaituztegu. 
Gogoan izan, hezkuntza defendatzean, mundua 
ere babesten dugu ;).

Hala eta guztiz ere, ezin dugu ahaztu ikasleak ere 
mobilizatzen direla mundu osoarentzako hezkuntza 
inklusibo, bidezkoa eta kalitatezkoaren alde (4. GIHa) 
eta munduari hori erakustea dela eskulan horren 
helburua. Beraz, elementu hori Hezkuntzaren aldeko 
Munduko Ekintza Astean egingo den Ekitaldi Nagusian 
erakutsi ahalko da, hau da, 2022ko apirileko azkeneko 
astean.

2. Gelaxka: Eskulana 
Paper birziklatua edo kafe 
pergaminoa

Iraupena:  40 minutu.

Materialak:  Taula, puzzlearen 2. pieza, urez betetako terreina, apar burruntzalia, irabiagailua, 
egunkari papera, erabilitako papera, izara zaharra.

Eskulana amaitzean, 2. gelaxka gainditu 
duzue! Puzzlearen bigarren pieza 
emango da.

Piezan mikrofonoaren zati bat eta W What (Zer 
gertatu zen) letra daude: Ideiak, ekintzak, 
gertakariak, gertaerak... kontatuko dugun 
errealitatearen inguruan zer azaldu nahi dudan. 
Irakasleak adieraziko du islatu nahi dugun 
errealitatearen garrantzia zein den eta ikasleak 
jolasean kazetari kritiko, objektibo eta zorrotzak 
izatera animatuko ditu.

Egunkari
bat egin
dezagun!

https://www.youtube.com/watch?v=I4bYs9DDQHg


Irakaslea gelara iritsiko da eta ikasleei esango die 
etxetik ateratzean lanpasean albiste bat eta ohar 
bat aurkitu dituela. Irakasleak hau galdetuko 
du: Irakurtzea nahi duzue? Ikasleen erantzuna: 
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaai. Irakasleak irakurriko 
duen oharra 4. eranskinean dago.

Albistearen bidez (5. eranskina: irakasle baten 
istorioa, Miriam Cabeza), ikasleek irakaslearekin 
batera “ikerketa lana” egin beharko dute, gutunaren 
jatorrizko herrialdea zein den aurkitzeko.

Irakurtzen hasi aurretik, ikasle bakoitzak banaka orrialde 
batean idatzi beharko du hemengo irakasleekin zer 
antzekotasun eta ezberdintasun dituen (Miriam Cabeza 
irakasleari buruz hitz egiten duen albistearen inguruko 
hitzak, emozioak, esaldiak, ideiak...).

1. pausoa: Nola bizi izan du 
Miriamek esperientzia hori?
Irakasleak oharra irakurri ondoren, ikasle guztiek, 
taldean (bigarren pausorako), Miriamek eskolan egiten 
zituen eta arreta deitu dieten elementu guztiak aipatuko 
dituzte, beren esperientziarekin ezberdintzen direnak. 
Horiek, “antzekotasun eta ezberdintasunen” orrian 
idatziko dituzte. 

Balioan jarri nahi da irakasleen lana; beraz, 
irakasleak azpimarratu egingo du zeintzuk diren 
irakasleek egindako lanak eta nabarmentzeko 
egitekoak ikasturtean zehar nahiz pandemian. Horri 
esker, irakasleek hezkuntza jasotzeko dituzten 
zailtasunak eta 4. GIHa lotzen saiatuko gara. Halaber, 
irakasleen funtsezko paperaren inguruan hausnartuko 
dute, ez soilik larrialdi egoeratan, baizik eta 
hezkuntzaren egunerokoan. Eta, Miriam ez balitz beren 
ikasleen etxeetara joan etxerako lanak eramatera?, zer 
hezkuntza maila izango lukete ikasleek pandemia hasi 
eta bi urte ondoren? Guztiek elkarrekin hausnartuko 
dute.

Miriam irakaslearen argazki bat erakutsiko zaie 
(6.eranskina)

2. pausoa: Zein herrialdetan dago 
Miriamen eskola?

Argazkiari esker, Miriam eta ikasleetako baten ama 
pixkatxo bat gehiago ezagutzen ditugu. Nongoa da 

3. Gelaxka: Conexión global
Iraupena:  15 minutu.

Materialak:  Taula, puzzlearen 3. pieza, antzekotasun eta ezberdintasunetarako folio 
birziklatua, argazkia, tabletak.

albistea kontatu digun pertsonaren errealitatea? 
Ikasleek herrialdeak iradokiko dituzte. Beste pista bat 
dugula gogoraraziko diegu: Albistearen lerroburuak dio 
Apurímac ikastetxeko ikasleak zirela. Ba al daki inork 
non dagoen Apurímac?

Datu horiek aintzat hartuta eta ikerketa kazetari 
onak garenez, gure tabletak erabil ditzakegu Apurímac 
non dagoen bilatzeko, eta Perun dagoela ikusiko 
dugu.
 
Dinamika horri esker, haurrek eurenak ez diren beste 
kulturak eta bizitzeko modu batzuk ezagutuko dituzte 
era integral eta globalean; haurrek ikusiko dute zer 
aberastasun eta gabezia dauden beste kultura eta inguru 
horietan kalitatezko hezkuntza lortzeko. Hortaz, aukera 
izango dute beste herrialde bateko pertsona baten 
lekuan jartzeko, Perun zehatz mehatz.

3. pausoa: Peru eta hezkuntzari 
buruzko informazio pixkatxo bat?
Miriam zein herrialdetan bizi den ezagutu ondoren, 
irakasleak errealitate horren elementu ezezagun eta 
interesgarriak aipatuko ditu. Beraz, irakasleak ikerketa 
txiki bat egin beharko du Peruko hezkuntza 
errealitatearen inguruan (7. eranskineko informazio 
gehigarria begiratu). Gaur egun, Perun eskolak itxita 
daude pandemiagatik.

Irakasleak aintzat hartu beharreko beste 
elementu batzuk, dinamikan hausnartzeko:

Nolakoa da dinamikan adierazitako eskola eta 
hezkuntza? Gurearen antzekoa da? Zergatik? 
Nolakoa da irakaslea? Nolakoa izango da gela hori? 
Zer irakasten dute? Nolakoa da irakaslea? Nolakoak 
dira ikasleak? Zer material erabiltzen dituzte? Zer 
jarduera egiten dituzte?

Dinamika amaitzean, 3. gelaxka gainditu 
duzue! Puzzlearen hirugarren pieza 
emango da.

Piezan mikrofonoaren zati bat eta W Where (Non) 
letra daude: Kontatuko dugun errealitatea zer 
espazio edo lekutan gertatzen den. Irakasleak islatu 
nahi dugun errealitatearen garrantzia zein den adieraziko 
du, eta ikasleak jolasean zehar kazetari kritiko, objektibo 
eta zorrotzak izatera animatuko ditu.



Gelaxka horretan, irakasleen egoera hainbat 
errealitatetan azterten jarraituko dugu. 

Hori lantzeko, irakasleak arbelean galderak proiektatuko 
ditu, Kahoot formatuan edo txartelekin. 

Aurreko dinamikaren talde berdinetan gauzatuko da 
hori ere.

Kahoot bidez

Irakasle bakoitzak Kahoota sortu beharko du, 
horrekin lan egin nahi badu. Proposatutako galdera eta 
erantzunak 8. eranskinean daude, eta erantzun zuzena 
berdez dago markatuta.Hainbat galdera egingo dira. 
Bakoitzak 4 aukera izango ditu eta erantzun zuzena 
asmatu beharko da. 
 
Kahootaren jardueran taldeek minutu batzuetan 
erantzun zuzena zein den hautatu beharko dute. 
Galdera bakoitzaren ondoren, hausnartzeko tarte bat 
egongo da. Galdera zuzena hautatu duen talderik 
badago, gainerako ikasleei azalduko die zergatik den 
hori erantzun zuzena, eta guztiok batera ikasiko dugu. 

Ezagutza eta ikaskuntza sustatu nahi da, ez 
lehiakortasuna; guztiok irabaziko dugu.

Txartelen bidez

Ez badago Interneteko konexiorik, 8. eranskineko 
Kahoot galderak har ditzakezue eta arbelean 
proiektatu horien 4 erantzunekin. Bestela, arbelean 
ere idatz daitezke. Ikasleek taldeka koloretako txartelen 
bidez erantzun ahal izango dute (irakasleak adieraziko 
du galdera bakoitzean zein den kolore zuzena), eta 
erantzun zuzenari dagokion koloreko txartela altxatu 
beharko dute erantzun zuzena adierazteko. 

Erantzun bakoitzak kolore bat izan dezake (berdea, 
urdina, horia eta gorria, Kahootean egiten den moduan).

4. Gelaxka: Konexio globala
Iraupena:  10 minutu.

Materialak:  Taula jokoa, puzzlearen 4. pieza, Kahoot, tabletak, koloretako txartelak.

Dinamika amaitzean, 4. gelaxka gainditu 
duzue! Puzzlearen laugarren pieza 
emango da.

Piezan mikrofonoaren zati bat eta W When (Noiz) 
letra daude: Kontatuko dugun errealitatea zer 
denbora espazio zehatzetan gertatzen den. 
Irakasleak islatu nahi dugun errealitatearen garrantzia 
zein den adieraziko du, eta ikasleak jolasean kazetari 
kritiko, objektibo eta zorrotzak izatera animatuko 
ditu.

W When



5. Gelaxka: Irakaslearen silueta
Iraupena:  15 minutu.

Materialak:  Taula, puzzlearen 5. pieza, paper jarraitua (silueta margotzeko), boligrafoak edo 
errotuladoreak, margoak eta bestelakoak.

Oraingoan, ikasleek irakasleen silueta paper jarraitu 
batean marraztu beharko dute. Irakasleen silueta 
baten adibidea aurkituko duzue 9. eranskinean. 

Ikasleek irakaslearen silueta marraztuko dute (irakaslea 
lurrean etzatea proposatzen da, bere silueta marraztu 
dezaten), eta zenbait hitz, marrazki eta ikur lotu eta 
sailkatu beharko dituzte (adinerako komeni denaren 
arabera), irakasleek hezkuntzan duten funtsezko 
papera betetzeko behar dituzten ezaugarriei 
buruz; bereziki, hezkuntza inklusibo, bidezko eta 
kalitatezkoa izateko eskubidea berma dadin (4. GIHa). 
Siluetak 4 eremu ezberdin izango ditu, eta horietan 
ideiak irudikatu beharko dira. Beraz, ikasleak 4 taldetan 
banatuko dira ikasgelan, eta 4 sinbolo desberdin 
emango zaizkie (10. Eranskina). 

11. eranskinean, ezaugarri horiek detektatzeko 
lagungarri izan daitekeen albiste bat dago, eta 12. 
eranskinean behean zehazten diren eremu bakoitzari 
lotutako piktogramak.

Ingurugiroko eremua

Siluetaren inguruan (kanpoan, irakasleen 
testuinguruari/inguruneari erreferentzia 
egiten dio), irakasleek hezkuntzan funtsezko 
zeregina beteko dutela bermatzeko zer 
ezaugarri izan behar dituen adieraziko da 
(13. Eranskina lagungarri izan daiteke). 
Mundu baten ikurra emango zaie. 

Emozioen eremua

Siluetaren bihotzean, irakasleek 
hezkuntzan duten funtsezko eginkizuna 
behar bezala betetzeko zer emozio 
trebetasun eduki behar dituzten adieraziko 
da. Bihotz baten ikurra emango zaie. 

Ezagutza eremua

Siluetaren burmuinean, irakasleek 
hezkuntzan duten funtsezko eginkizuna 
behar bezala betetzeko zer ezagutza izan 
behar dituzten adieraziko da. Bonbilla 
baten ikurra emango zaie.

Ekintzen eremua

Siluetaren eskuetan, irakasleek hezkuntzan 
duten funtsezko eginkizuna behar bezala 
betetzeko zer ekintza egin behar dituzten 
adieraziko da. Esku batzuen ikurra 
emango zaie.

Talde bakoitzak bere gogoetak azalduko dizkie 
ikasgelako gainerako kideei, siluetan islatu eta siluetako 
eremu gakoetan ikurra itsasten duten bitartean. 

Irakasleek ikasleei azalduko die ezaugarri horiek guztiak 
izan ditzaten beharrezkoa dela 4. GIHa bermatzea, hau 
da, hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa, bai 
eta haren finantzaketa ere. Horretarako, irakasleak euren 
beharrak azaltzera animatzen ditugu, eta hala, euren 
esperientzia partekatuko dute.

Azkenik, dinamikan zehar egindako lan guztia 
aprobetxatuko dugu ikastetxean dagoen jende 
guztiak ikusi dezan! Silueta eta jasotako ideia guztiak 
dituen papera hartu eta ikastetxeko leku estrategikoren 
batean zintzilikatuko dugu, pasabidean edo sarreran, 
esaterako. Horrela, irakasleen beharrak askoz ere jende 
gehiagok entzutea lortuko dugu, eta HAMAri 
ikusgarritasuna emango diogu. Horrela, 4. GIHa lortzen 
aurrera egingo dugu! Ikasleek dinamika ezberdinen 
bitartez lortutako mikrofonoa ere pasabideetako 
hormetan itsatsi dezakegu.

Dinamika amaitzean, 5. gelaxka gainditu 
duzue! Puzzlearen bosgarren pieza 
emango da.

escuela

escuela

escuela

escuela

Piezan mikrofonoaren zati bat eta W Why (Zergatik) 
letra daude: Kontatuko dugun errealitatea 
gertatzeko zer arrazoi, kausa edo aurrekari 
dauden. Irakasleak adieraziko du islatu nahi dugun 
errealitatearen garrantzia zein den, eta ikasleak jolasean 
kazetari kritiko, objektibo eta zorrotzak izatera 
animatuko ditu.



Azken jarduerara iritsi gara! Baina puzzlearen azken 
pieza falta zaizue 2022ko HAMAren elementu sinbolikoa 
ezagutzeko. Ba al dakizue zein den kazetari batek 
albiste bat idazteko behar duen azken “W”? Egia esan, 
hitz hori ez da “W” letrarekin hasten, baina badu letra 
hori. Beste “W” guztiekin batera, zer falta daiteke albiste 
bat idazteko? Ozen, ikasleek ideiak plazaratuko dituzte 
azken “W” HOW (nola) dela ondorioztatu arte.

Jokoaren amaieraraino iritsi gara, ikasleek gelaxka 
bakoitza modu kooperatiboan gainditzen jakin dutelako, 
eta, beraz, irakasleen funtsezko paperari eta hezkuntza 
inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa jasotzeko 
eskubideari (4. GIH) buruzko ezagutzak lortu dituzte. 
Hori dela eta, ikasleak mobilizatzeko eta ikasitako 
guztia modu praktikoan aprobetxatzeko garaia iritsi 
da. Proposatzen dizuegun ekoizpen dinamika honetan, 
komunikabideren bat erabilita, ikasleek eta irakasleek 
hezkuntzaren aldeko ahotsa altxatu ahal izango duzue, 
bereziki irakasleen alde.

Irakasleek puzzlearen azken pieza emango dute, Bertan 
W HoW ageri da (nola gertatu zen): Kontatuko dugun 
errealitatea zer egoeratan gertatu zen. Irakasleek 
adierazi nahi dugun errealitatea nola gertatu zen 
azpimarratuko dute, eta ikasleak jolasean kazetari, 
kritiko, objektibo eta zorrotz izatera animatzen 
jarraituko dute. 

Gogoratu albisteek informatu, zalantzan jarri eta 
interpelatu egiten dutela, eta “W” bakoitzak pistak 
emango dizkizuela. Ondo egin! “W” guztiak ditugunez, 
irakasleek “W” guztiak gogoraraziko dituzte, lerroburua 
eta albistea sortu ahal izateko.

Azken jarduera egiteko, ikasleek egunkariko albiste 
bat garatu beharko dute! 

Irakasleak jakinaraziko die egunkarirako albiste bat 
egin behar dutela (argazkia edo fotokopia egingo da 
eta gutun-azal batean sartuko da; hartzailea: kazetari 
ibiltaria) ikastetxeko sarrerako lanpasean edo 
postontzian uzteko, eta, horrela kazetari ibiltariak 
(Miriamen albistea irakaslearen etxeko lanpasean utzi 
zuen pertsonaia – 2. gelaxka) ikerketarekin jarraitu ahal 
izango du. 

Gure albisteak munduko beste ikastetxe batzuetara 
eramango ditu, eta horrela, gure ikastetxearen 
errealitatea eta irakasleen funtsezko papera ezagutu 
ahal izango dituzte.

Lerroburuaren eta albistearen helburua izango da 
herritarrak irakasleek duten funtsezko paperaz 
kontzientziatzea, bai eta aurki ditzaketen zailtasunez 
eta nolako garrantzia duen munduko leku guztietako 
pertsonek hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta 
kalitatezkoa jasotzeak (4. GIH). Jarduera askea da eta 
irakasle nahiz ikasleek nahiago duten moduan eraman 
daiteke aurrera, baina ideia batzuk uzten dizkizuegu 
saioa gidatzeko: Gai nagusia irakasleen funtsezko 
papera eta hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta 
kalitatezkoa izateko eskubidea izango dira (4. GIH).

Lana taldeka egingo da, eta talde bakoitzak albiste 
bat idatziko du lerroburuarekin; bertan, irakasleek 
jolas honetan izandako funtsezko figurari buruz 
ikasitako guztia islatuko da, bai eta irakasleek bakarka 
eta taldean izan dituzten ikaskuntza eta irakaskuntza 
guztiei buruzko gogoetak ere. Irakaslearen silueta 
(4. gelaxka) ikasgelan egongo da, albisteak idazteko 
ideiak har ditzaten.

Irakasleak ikasgelan aipatu ditzakeen gaiak, taldeen 
artean aldez aurreko hausnarketa sortzeko:

• Ba al dago bereziki gogoratzen duzun irakaslerik? 
Zergatik?

•  Irakasle bati buruz edo hezkuntzari buruz titularren 
bat idatzi ahal izango bazenu, zein izango litzateke? Zer 
da garrantzitsuena irakasle batengan, haren gustuak, 
zaletasunak, ikasketak, ezagutza, balioak, emozioak?  
Zer nabarmenduko zenuke zure irakasleengan? Zure 
ustez, zer hobetu behar da eskolan?

•  Pentsatu egunen batean ikasgelara iritsi eta zure 
irakaslea ez dagoela, ezta hura ordezkatzeko inor ere, 
zer egingo zenuke? Eta hori egunero gertatuko balitz? 
Urte osoan zehar, gustatuko litzaizuke? Zergatik?

Eztabaida horretan agerian jarriko da irakasleen 
aniztasuna, eta, nolanahi ere, nolako garrantzia duen 
irakasleak ondo prestatuta eta motibatuta egoteak, 
beharrezko materiala eta baliabideak izateak eta 
kalitatezko hezkuntza emateko lan-baldintza onak 
izateak, giro osasuntsu eta baketsuan. Bai eta 
begirada globala, kritikoa eta eraldatzailea duen 
esperientzia eta ikasleei emozionalki laguntzea. 
Errealitate hori lortzeko, konpromiso politikoa eta 
eremu bakoitzaren premiekin bat datozen aurrekontuak 
funtsezkoak dira 2030eko Agenda betetzeko eta haur 
bakar bat ere ez geratzeko kalitatezko hezkuntza 

6. Gelaxka: 
Mugi zaitez eta altxa ahotsa!

Iraupena:  Saio osoa.

Materialak: Taula jokoa, puzzlearen 6. pieza, boligrafoak, paper birziklatua, margoak, 
errotuladoreak.



jasotzeko aukerarik gabe. Lehen esan dugun 
moduan, jarduera garatu ahal izateko, gelaxka 
bakoitzean puzzlearen piezak lortuko ditugu, eta 
horiek albistea idatzi ahal izateko W gako bat erakutsi 
digute. 

Albistea taldeka garatzea

1 Ikasgela 6 kideko taldetan banatuko da eta talde 
horietako kide bakoitza zeregin batez arduratuko da 
elkarlanean. Talde bakoitza egunkariko mini-erredakzio 
bat izango da:

• 1. pertsona: Lerroburua zehaztuko du.

• 2. pertsona: Who, galderari erantzuna emango 
dio. Zein irakasleri buruz hitz egingo dugu? Izen bat 
asmatuko dugu?

• 3. pertsona: What, galderari erantzuna emango 
dio. Zer ezaugarri izan behar ditu irakasle batek? 
(4. gelaxka erabili daiteke: silueta).

• 4. pertsona: When eta Where, galderei erantzuna 
emango die. Urteetan zehar aldaketarik izan al da 
eskolan? Nongoa da protagonista jarriko dugun 
irakaslea? Eskola deskribatu: nolakoa da eskola hori? 
Nolakoa da eraikina? Zer material daude ikasgelan? 
Zenbat ikasle daude ikasgelan?

• 5. pertsona: Why, galderari erantzuna emango dio. 
Zergatik behar da irakasle bat eskolan? Irakaslerik 
gabe etor al gaitezke eskolara?

• 6. pertsona: How, galderari erantzuna emango dio. 
Nola lor dezakegu hezkuntza inklusiboa, bidezkoa 
eta kalitatezkoa munduko toki guztietan (4. GIH)?
 
2 “W” guztiei erantzuna ematen joateko ikasleek 
zalantzak konpon ditzakete eskolako edo ikastetxeko 
beste irakasle batzuekin hitz eginda.

Kazetari globalen paperean gehiago sartzeko, 
ikastetxeak duen mikrofono bat erabil dezakete, hala 
badagokio, eta benetako kazetari senti daitezen.

3 Lerroburua zirriborroan dutenean eta berria 
paper birziklatura pasatzeko ordua denean (2. gelaxka: 
eskulana), talde bakoitzeko ordezkari batek berrian 
islatu nahi duten guztia transkribatuko du, eta, aldi 
berean, gainerako taldekideek gela osoarekin 
partekatuko dituzte bere ikerketatik ateratako 
ondorioak. Albistea sortuko duten talde adina paper 
birziklatu egin beharko dute.

4 Saioaren amaieran, talde bakoitzaren albistearen 
argazkia edo fotokopia egingo da, kazetari ibiltariari 
zuzendutako gutun azal batean sartu eta lanpasean 
edo postontzian utzi ahal izateko, ezin baitu pisu 
handirik eraman. 

Eta horrela, sortutako albistea ikastetxeko Ekitaldi 
Nagusira edo zure hirian antolatzen den ekitaldira 
eraman ditzakegu.

5 Ikasleek sortzen duten berria on line plataformaren 
batera igo daiteke, hala nola ikastetxearen webgune 
eta sare sozialetara, gainerako ikastetxeek, familiek 
eta interesa duten pertsonek ikus dezaten.

6 Zentroak YouTubeko kanal bat, irratia, aldizkaria, 
egunkaria edo antzekoa badu, HAMAren astean 
partekatu ahal izango da.

7 HAMArekin ere parteka dezakezue   
info@cme-espana.org helbidean. Gogoratu ikasleak 
agertzen diren irudiak, bideoak edo bestelako 
materialak argitaratu eta partekatu ahal izateko 
ezinbestekoa dela baimen egokiak izatea. Horri 
buruzko argibide guztiak 14. eranskinean ageri dira.

Amaitzeko, ezin dugu ahaztu HAMA apirileko azken 
astean ospatzen dugula! Une hori egokiena izango da 
sortutako albistea ikastetxearen webgunera eta 
sare sozialetara igotzeko #MilaMilioiAhots 
hashtagarekin, eragin handiagoa lortu ahal izateko. 

Gainera, aste horretan bertan, HAMAren 
Ekitaldi Nagusiak egingo ditugu nonahi, eta, 
beraz, ikasleek albisteak irakurri ahal izango 
dituzte. Zuzenean! Halaber, bizi izandako 
esperientzia eta HAMAn ikasitako guztia 
ere kontatuko da. Zuen ekintza CMEk 
proposatutako beste ekintza batzuekin 
batuko da. 

irakasleen
alde

 Altxa 

ahotsa 



1. Eranskina: Taula-jokoa

1. Gelaxka
Motiaktibatu!

5. Gelaxka
Irakaslearen

silueta

4. Gelaxka
Konexio
globala

2. Gelaxka
Eskulana: Paper

birziklatua
edo kafe

pergaminoa 

3. Gelaxka
Konexio
globala

6. Gelaxka
Mugi zaitez
eta altxa
ahotsa!

Hama
2022

irakasleen
alde

 Altxa 
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W Who W What

W Why

W Where W When

W How

2. Eranskina: Puzzleko piezak



Libdub Televisión Periódico Vídeo Podcast

3. Eranskina: Joko fitxa eta eskailera



4. Eranskina: Irakasleentzako oharra  

Irakasleak ozen irakurtzeko oharra:

Kaixo…...................(irakaslearen izena), badakit irakaslea zarela IKn (adierazi ikastetxea) eta gaur 
eskola duzula (lehen hezkuntzako maila eta saila).

 Kazetari ibiltaria naiz eta zuen laguntza behar dut. Lagunduko al didazue? Munduan zehar nabil 
hainbat ikastetxe ezagutzen, iaz haur asko eskolara joan gabe geratu zirelako, eta ba al zenekiten 
oraindik eskola batzuk ireki gabe daudela? Beldurgarria da eskola horietara iristen naizen 
bakoitzean. 

Atzo egunkari orri hau aurkitu nuen. Bertan irakasle baten istorioa azaltzen da eta ez dakit non 
izan daitekeen. Kontatu egingo dizuet, eta hala, zuek lagunduko al didazue, munduan zehar 
ikertzen jarraitu ahal izateko? 



5. Eranskina: Albistea: Irakasle baten  
  istorioa Miriam 

Irakasle izatea oso lan zaila da, eta ahalegin 
eta ardura handia behar da. Horregatik, osasun 
krisi batean irakastea are miresgarriagoa da. 
Eskola birtualak hasi zirenetik, milaka 
irakaslek irakasteko modu ugari asmatu behar 
izan dituzte. Lan hori egitea are zailagoa da 
landa eremuetan, Interneta eta ekipamendu 
teknologikoak lortzeko aukerra gutxi 
dagoelako.

No obstante, para Miriam Cabeza 
Floresentzat, ordea, hori ez da horrela. Haren 
hitzetan, lan “zaila da, baina ez da ezinezkoa”. 
Hari ez zaio axola ordu luzez ibiltzea, 
ikastetxeko lehen mailako haren 16 ikasleek 
irakurtzen eta idazten ikas dezaten (55006 11 
Santiago Pata, Apurímac).

“Nire ardurapean dauden haurrak berriak dira 
ikastetxean. Niretzat oso zaila zen norbaitzekin 
komunikatzea, ezagutzen ez banuen edo inoiz 
ikusi ez banuen. Orduan, bila joan nintzen 
haien etxeetara, eta han ezagutu nuen zer 
gabezia zituen haietako bakoitzak”, esan zuen 
La República egunkariaren elkarrizketa batean.

Irakaslea ezaguna egin zen hainbat kaxa 

 Zailtasunak eta mugak gorabehera, bere lehen mailako ikasleei irakasten 
jarraitzen du, Apurímacen. Santiago Pata ikastetxeko irakasleari ez zaio 
axola ordu luzez ibiltzea materialak entregatzeko.

2020ko ekainaren 17a | 17:53 h Eguneratua: 2020ko ekainaren 17a | 18:48 h. Albiste 
hau 2020ko ekainekoa bada ere, gaur egun eskola askok itxita jarraitzen dute.

Miriam Cabezak 
benetako bokazioa du 
irakasle izateko

banatu zituelako ikasteko ezinbestekoak ziren 
materialekin. Kaxa horiek material 
birziklatuarekin egin ziren, eta honako hauek 
zituzten barruan: legoak, letra solteak, 
txartel lexikoak, testu laburrak, flash cardak 
eta zorro bat koaderno batekin, ikasle 
bakoitzak marrazkiak egin ditzan.

Irakasleak etxeetan ere espazioak ezarri ditu 
haurrak eskolan baleude bezala senti 
daitezen. Gainera, familiako gurasoei deitzen 
die bere saldoarekin, eskolak telefonoz 
emateko. Haren esanetan, horietako askok ez 
dute ez elektrizitaterik ez irratirik ‘Aprendo en 
Casa’ programa entzuteko.

“Jakin badakigu pandemia prestakuntza 
mota horretarako prestatuta ez geundenean 
etorri zela, are gehiago landa eremuan. 
Eskerrak eman nahi dizkiet familiako 
gurasoei, haiek baitira orain irakasleak 
etxean, haiengatik ez balitz zailagoa izango 
litzateke (...) MINEDUri eskatuko niokeen 
gauza bakarra zera da: ikus dezatela nola 
eskura ditzakegun baliabide teknologikoak 
landa eremuetan, horrela lan hobea egin 
baitezakegu”, esan zuen.

Denisse Torrico, ´La maestra que lleva materiales a los alumnos que no tienen electricidad en sus casas´, 
La República, https://larepublica.pe/sociedad/2020/06/17/coronavirus-en-peru-maestra-lleva-materia-
les-a-alumnos-que-no-cuentan-con-electricidad-en-apurimac-minedu/

https://larepublica.pe/sociedad/2020/06/17/coronavirus-en-peru-maestra-lleva-materiales-a-alumnos-que-no-cuentan-con-electricidad-en-apurimac-minedu/


6. Eranskina: Miriam Cabeza 
 irakaslearen argazkia 

Iturria: https://larepublica.pe/sociedad/2020/06/17/coronavirus-en-peru-maestra-lleva-materiales-a-alum-
nos-que-no-cuentan-con-electricidad-en-apurimac-minedu/

https://larepublica.pe/sociedad/2020/06/17/coronavirus-en-peru-maestra-lleva-materiales-a-alumnos-que-no-cuentan-con-electricidad-en-apurimac-minedu/


7. Eranskina: Informazio osagarria
 irakasleentzat

(Eguneratua: 2021eko iraila-Testigos del Sur)

Hezkuntza: 18 hilabeteko larrialdi egoeraren ondoren, eskola gehienak itxita daude. Ikaskuntza 
birtualaren esperientziak erronka izugarriak ekarri zituen. Herrialdeak oso aukera mugatua du landa 
eremuetan urrutiko hezkuntza zerbitzua eskaintzeko, eta irakasleak testuinguru horretan gorabeherak 
sortu ahala ari dira ikasten. Estaldura faltaren eta alfabetatze digitaleko prozesuaren zailtasunen 
eraginez, 400.000 ikaslek baino gehiagok utzi zioten iaz eskolak emateari. Eskola asistentzia murriztea 
fenomeno orokorra izan zen, baina hezkuntza birtualaren kalitatea oso heterogeneoa izan da eta baita 
familia bakoitzean eskuragarri zeuden baliabideek ahalbidetzen zuten irakasleen eta ikasleen arteko 
interakzioaren araberakoa ere.

Pandemiaren ondorioz hezkuntza sisteman izandako ondorio negatiboengatik, hezkuntza sektorea 
larrialdi egoeran deklaratu zen 2022ko ekainera arte. Hauek dira horren helburuak: oinarrizko 
hezkuntzako ikasleen ikaskuntzak berreskuratu eta sendotzea; presentzialtasunera itzultzea pixkanaka, 
malgutasunez, segurtasunez eta borondatez; eta estrategia pedagogikoak eskaintzea, gaitasunak 
garatzeko, hezkuntzako gizarteratzea eta jarraitutasuna lortzeko, laguntza eta garapen sozio-emozionala 
lortzeko eta hezkuntza erakundeetan azpiegitura baldintzak hobetzeko; irakaskuntzako garapen 
profesionala indartzea; berrikuntza teknologikoan eta hezkuntza lehiakortasunean lan egitea, eta hori 
guztia egiteko, goi mailako hezkuntzan aldaketak bultzatzea, urrutiko modalitatearen eta modalitate 
erdi-presentzialaren ezarpena sendotzea, bai eta landa eremuko biztanleei, indigenei, afro-peruarrei 
eta desgaitasuna duten pertsonei arreta integrala ematea ere, hezkuntza erakundeen eta hezkuntza 
programen baldintzak hobetuz, eta familiako eta komunitateko gurasoen parte hartzea bultzatuz.

Iturria: Nafarroako GGKEen Kordinakundea: https://www.congdnavarra.org/2021/12/23/covidtestigosdelsur/

https://www.congdnavarra.org/2021/12/23/covidtestigosdelsur/


8. Eranskina: Galderak eta erantzunak  
 Kahoot 

1. Unescoren Estatistika Institutuaren (UIS) arabera, beharrezkoa izango da ………… 
irakasle kontratatzea, hemendik 2030era lehen eta bigarren mailako irakaskuntzaren 
unibertsalizazioa bermatzeko (2030eko Agenda)

Erantzunak:

•  Bat ere ez. IK guztiek dituzte irakasleak ikasgela bakoitzeko
•  69 milioi
•  200 milioi
•  1 milioi

Irakasleak azpimarratuko du zein garrantzitsua den ikasgeletan irakasleak egotea, kalitatezko hezkuntza 
gauzatu ahal izateko ratio duin batekin. Gehienak Saharaz hegoaldeko Afrikan behar dira. Espainiako 
eta Tokiko errealitatea (informazio osagarria): Mundu osoko lehen eta bigarren hezkuntzako irakasleen 
guztizko kopuruak % 41 egin zuen gora 2000 2020 aldian, 50 milioitik 71 milioira; Saharaz hegoaldeko 
Afrikan, berriz, nabarmen bikoiztu zen (% 174) 2.9 milioitik 8 milioira. Eskola adineko biztanleriaren 
hazkunde azkarrari eta eskolatu gabeko haurren kopurua murrizteko aurrerapen aldakorraren eraginez 
egin zuen gora irakasleen kopuruak. Hala era, irakasle eskasia handiagoa da oraindik Saharaz 
hegoaldeko Afrikan; izan ere, 2019an 4,1 milioi irakasleko arrakala zegoen lehen eta bigarren mailako 
hezkuntza unibertsala lortzeko: ia milioi bat lehen hezkuntzan eta 3.3 milioi bigarren hezkuntzan. 

Iturria: https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2021- 10/2021%20World%20Teachers%27%20Day%20 
fact%20sheet%20EN%204Oct%202.pdf

2. Hezkuntza inklusibo, bidezkoa eta kalitatezkoa eman ahal izateko irakasle ……… 
behar ditugu.

Erantzunak:

•  Prestakuntzadunak eta motibatuak
• Atseginak
• Eskoletara joaten ez direnak 
• Ikasi ez dutenak

CMEk bi premisa trasnmititu anhi ditu, beharrezkoak direnak benetako kalitatezko hezkuntzan. Lehenik, 
irakasle motibatuak, ondo prestatuak eta lan baldintza onak dituztenak behar dira. Haurren, nerabeen 
eta helduen eskubidea da. Bigarrenik, irakaskuntza lanbidea eta irakasleak funtsezkoak dira ikaskuntza 
prozesuan. Gainera, oso garrantzitsua da irakaskuntza lanbideak parte hartzea hezkuntza politikei 
buruzko erabakiak hartzeko eztabaidetan.

Irakasleek prestatuta egon behar dute ikasle anitzekin eta batzuetan adin tarte desberdinekin (gatazka 
ondoko egoeran dauden herrialdeen kasuan gertatzen den moduan) lan egiteko, indarkeria egoera 
posibleak konpontzeko, edo haurrei laguntzeko eta ekitatea sustatzeko.

Iturria: https://cme-espana.org/materiales/ 2013: «¡Sin profes no hay escuela!»



3. Badakizu noiz den irakaslearen eguna?

Erantzunak:

• Urtarrilak 3
• Urriak 5
• Irailak 21
• Ekainak 5

Irakasleen Nazioarteko Egunean, irakasle horiek guztiak omendu nahi ditugu, aldeko baldintzak ez 
dituzten arren, ez dutelako amore ematen eta kosta ahala kosta eskolara joateko edozer egiten dutelako. 
Espazio honetan munduko irakasleen testigantzak aurki daitezke. Horiek erabil ditzakezue ikasleei 
kalitatezko hezkuntza lortzeko beste errealitate batzuei buruzko beste adibideak emateko.

Iturria: https://www.educo.org/blog/educar-en-la-adversidad

4. Etiopiako lehen hezkuntzako gela batean ……… ikasle daude.

Erantzunak:

• 30
• 54
• 21
• 60

Iturria: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/ratio-alumnos-por-clase/
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.ENRL.TC.ZS?locations=ET

Informazio gehiago HAMA 2022ren sarreran:

Irakasleen defizita eta ikasleen eta irakasleen arteko ratio tasa altuak gehitu egin behar dira irakasle 
lanbideak dituen erronken zerrendara. UNESCOk 2021eko Irakaskuntzaren Mundu Egunean emandako 
datuen arabera, Lehen Hezkuntzan gaitutako irakasle bakoitzeko ikasleen batez besteko proportzioa 
27:1 izan zen munduan eta aldeak oso nabariak ziren, 56:1 Saharaz hegoaldeko Afrikan eta 17:1 
Europan (Espainian 20:1, 2020 21 ikasturtean; aurreko ikasturtean baino 1,7 ikasle gutxiago).

Nabarmendutako erantzunak dira zuzenak.



1. Unescoren Estatistika Institutuaren (UIS) arabera, beharrezkoa 
izango da …………... irakasle kontratatzea, hemendik 2030era lehen eta 
bigarren mailako irakaskuntzaren unibertsalizazioa bermatzeko 
(2030eko Agenda)
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3. Badakizu noiz den irakaslearen eguna?

4. Etiopiako lehen hezkuntzako gela batean ……… ikasle daude.
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Irailak 21
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Urriak 5
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Ekainak 5

60



9. Eranskina: Irakasleen silueta



10. Eranskina: Siluetarako sinboloak 



11. Eranskina: Irakasle baten albistea
zeinetan kalitatezko hezkuntzarekin 
konprometitutako irakasle baten 
zaugarriak nabartzen diren 

1. Haurrak erabilgarriak, entzunak 
eta maitatuak senti daitezen zaintzea 
beti.

2. Haurrengan konfiantza nahikoa 
sortzea, haiengan dagoen talentua 
aurki dezaten.

3. Lankidetza sustatzea, eta ez 
lehiaketa; izan ere, beste batzuentzat 
eredu direnean, aldaketa positiboa 
gertatzen da, eta horrek eragina du 
haien ingurunean.

4. Ikasleak ezagutzea, nola lagun 
diezaiekezun jakiteko. Hori da 
irakaskuntzaren benetako helburua.

Pobrezia egoeretan irakastea erronka handia da. Baina gure 
proiektuen arrakastak Carolina bezalako profesionalek 
testuinguru zailetan lan egiten duten profesionalak biltzen 
dituzten ezaugarriak partekatzera bultzatzen gaitu.

Irakasle on baten 
ezaugarriak

5. Pertsona sortzailea izatea, 
erantzunaren zain daudenen interesa 
bereganatzeko.

6. Hezkuntza gizarte konpromiso 
gisa ulertzea, partekatu daitekeen 
ezagutzatik haratago doana.

7. Ikasleek mundua hobeto 
ulertzeko eta bertan garatu ahal 
izateko beharrezkoak diren tresnak 
ematea.

8. Ikaskuntza ulertzea pertsona 
bati afektibitatea eta komunitate 
harremanak sustatu eta garatzeko 
aukera emateko modu gisa.

Arnaiz, B. (2019) “Las 8 cualidades fundamentales de una buena profesora”. 
Ayuda en Acción. (Artikulutik hartuta): 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/cualidades-de-una-buena-profesora/

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/cualidades-de-una-buena-profesora/


12. Eranskina: Piktogramak

Ingurugiroa

OSASUNTSUA

GARBIA

BAKEA

FAMILIARRA

LUDIKOA

ALTZARIZ HORNITUTA

GOSERIK EZ LEHORTERIK EZ



Emozioak

SOLIDARIOA

DIBERTIGARRIA

BITARTEKARI

ELKARRIZKETARAKO 
IREKIA

ULERBERA

ULERKOR

MAITEKOR ADEITSU ATSEGIN



Jakintza

JASANKOR

LENGOAIA

HEZIKETA FISIKOA

HIZKUNTZAK

MUSIKA

INGELESA

IPUINAK SORTZAILEA

MATEMATIKAK

HEZKUNTZA
PLASTIKOA ETA BISUALA



Ekintzak

Iturria: Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. (s.f.). ARASAAC. http://www.arasaac.org/aac.php

HITZ EGIN

KOLABORATIBOA

BESARKATU

BEHATU

IKASI

PARTEKATU

OZEN IRAKURRI

IRAKATSI

LAGUNDU

JOLASTU



13. Eranskina: Dekalogoa

MilaMilioiAhots #

Dekalogoa

HAMA lantzen duten
 Nafarroako

irakasleek eginda

-k finantzatzen du

1 Oinarrizko baliabide materialetan, giza baliabideetan eta hezkuntza 
baliabideetan berdintasuna sustatzea, hezkuntzara iritsi ahal izateko.

3 Hezkuntzaren eta prestakuntza egokia duten 
profesionalen garrantzia baloratzea eta transmititzea.

5 Gizarteratzea sustatzea eta zailtasunak eta arazoak 
dituzten ikasleen gaitasunak indartzea.

2Baliabide pertsonal gehiago izatea, ikasle eta irakasle
guztien premia emozionalei erantzun ahal izateko.

4Gobernuak sentsibilizatzea, legeria egonkorra eta baliabide
material eta pertsonaletan inbertsio handia sustatuz.

7 Hezkuntzak sistemikoa izan behar duela eta familiekin ere lan 
egin behar duela ulertzea, kalitate handiagokoa izan dadin.

6Unibertsala izango den hezkuntza bermatzea, pertsona orok eskura
dezan, gizarte berdintasunaren alde lan egin ahal izateko.

9 Guztiontzako doako hezkuntza finkatzea, aniztasunaren 
aurrean eta ongi prestatutako irakasleekin.

8Heziketa dimentsioaz gain, hazkunde pertsonalaren
beste dimentsio batzuk hartuko dituen hezkuntza garatzea.

10Baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak eta ikasleei
egokitutako prestakuntza espezifikoa handitzea.



14. Eranskina: Baimena

Gogoratu ikasleak agertzen diren irudiak, bideoak edo bestelako materialak argitaratu eta partekatu ahal 
izateko ezinbestekoa dela gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien baimen egokiak izatea, jakitun 
izanda irudiak Munduko Kanpainak zabalduko dituela bere sare sozialen eta kanpainari lotutako 
erakundeen kanalen bidez zabalduak izango direla. 

Zuen ahotsak, HAMA hedatzeari eta 4. GIHaren betetzeko borrokari zuzendutako Hezkuntzaren Aldeko 
Mundu Kanpainaren sare sozialetatik (Facebook, Instagram, Twitter, Flickair, web orria edo komunikabideak) 
zabaldu eta altxatzeko, honako honetara animatzen zaituztegu:
 
Materialak eta argazkiak zuen ikastetxeetan zein zuen ikastetxeen sare sozialetan eta web gunean 
partekatu eta HAMA Espainia etiketatu (behean HAMAren kontuen lista). Horrela, HAMA Espainiatik 
hedapen handiago bat eta ahotsa eman ahalko diogu. 

HAMA Espainiarekin ere partekatu dezakezue, materiala comunicacion@cme-espana.org helbidera 
bidaliz. Postan oinarrizko informazioa sartzeko eskatzen dizuegu: 

• Ikastetxearen izena:

• Zeintzuk parte hartu duten (Gradua/taldea/gela):

• Data eta lekua (herri, udalerri, autonomia erkidegoa):

Garrantzitsua hurrengo parrafoa korreoan sartzea: 

“[Erakundea]k, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren esparruan egindako jardueren partaide den 
aldetik, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpaina osatzen duten erakundeei lagatzen die jarduera horietan 
parte hartzen dutenen datu pertsonalak eta irudiak posta honen bidez trata ditzaten. Tratamenduaren 
helburua HAMA ezagutaraztea edo sustatzea da, bai eta parte hartzaileen irudia, ahotsa eta materialak 
zabaltzea, HAMA osatzen duten erakundeetako edozein komunikabide edo komunikazio-kanalen bidez. 
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo beste batzuk egiteko hurrengo posta 
elektronikoari zuzenduta eskura ditzakezu: dataprotection@educo.org eta pribatutasun politika hemen 
kontsultatu dezakezu: https://cme-espana.org/politica-de-privacidad /. [Erakundea]k bermatzen du datu 
pertsonalak eta irudiak tratatu behar zaizkien haurren eta nerabeen guraso/tutore/legezko ordezkarien 
baimen egokiak dituela HAMAko kide diren erakundeei uzteko. 

Irakurri dut eta onartzen dut:



MilaMilioiAhots#

-k finantzatzen du


