
 
 

Kazetariak egun batez 

 
#MilaMilioiAhots kanpaina, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpaina 
(HAMK) buru duena, 2021ean hasi zen, COVID-19aren pandemiak azken 
bi urteotan larriagotu duen hezkuntza-krisi globalari lehenbailehen 
heltzeko asmoz, milioika haur eta gaztek kalitatezko hezkuntza 
eraldatzaile, inklusibo eta ekitatiboa lortzea eragozten ari baita. 

 
Joan den ikasturtean, material didaktikoen bidez, COVID-19ak eragindako 
esperientziak eta emozioak entzun genituen, batez ere ikasleengan. 
 

Irakasleen ahotsak 

 
Ikasturte honetan, irakaskuntzan jarri nahi dugu arreta, eta guztiontzako 
kalitatezko hezkuntzarako eskubidea betetzeko duen paperaren garrantzia 
aldarrikatu. Irakasleak dira ikaskuntza-prozesuaren ardatz nagusi eta 
ordezkaezina. 
Haien ahotsak, motibazioak eta erronkak entzun nahi ditugu, garai hau nolakoa 
izan den beraientzat, pandemia eragin duen larrialdi-testuinguruan irakatsiz 
irakaskuntza. 
 
Haurrek eta nerabeek beren irakasleen lanari balioa eman diezaioten nahi 
dugu, eta modu aktiboan parte har dezaten, beren estatusa, beharrak eta bete 
duten aparteko eginkizuna aldarrikatuz, ez bakarrik azken hilabeteetan, baizik 
eta begirada zabalagoa emanez guztiontzako kalitatezko hezkuntzarako 
eskubidea egia bihurtzeko funtsezko rolean. 

 

Horretarako, SAME 2022ren Unitate Didaktikoen proposamenaren ildotik, 

dinamika osagarri bat garatu dugu, Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara 

eta DBH osora bideratua, ikasleek beren irakasleei buruzko datu 

garrantzitsuak bertatik bertara ezagut ditzaten eta egiten duten lan 

garrantzitsua agerian gera dadin.



Zeri buruzkoa da proposamena? 

 

Jarduera honetan, banaka edo taldeka, ikasleek elkarrizketa egiten diote irakasle bati. 
Horretarako, egunkari baten kontrazaleko formatuan edita daitekeen txantiloi bat 
dute. 

 

Txantiloiak honako hauek ditu: 
 

6 galderako proposamena, ikasleek 

elkarrizketa gidatzeko edo beren 

interesen, kezken eta abarren arabera 

egokitzeko erabil ditzaketenak. 

 
Erantzunak jasotzeko gune 

editagarria. 

 
Irudi-espazio editagarria, ikasleek 

irakaslearekin argazki bat edo beste 

argazki bat egiteko alda dezaketena. 

 
 
 
 
 

Zabalkundea 

Elkarrizketaren titularraren espazioa – 

Jarduera egin ondoren, ikasleek 

elkarrizketari buruzko gogoeta egin 

dezaten eta titular bat sor dezaten, 

irakasle honek irakatsi diena eta 

elkarrizketatzeko esperientzia 

laburbilduz. 

Titularrak eta elkarrizketak Hezkuntzaren aldeko Munduko Ekintza Astearen (HAMA) 

esparruan zabalduko dira, Espainiako EMZren sare sozialen eta webgunearen bidez, 

eta haien ahotsak 124 herrialdeetakoekin batuko dira. Herrialde horietan ere beste 

ekintza batzuk egingo dira, guztiontzako kalitatezko hezkuntzarako eskubidea 

azkenean errealitate izan dadin! 

 

Gainera, jarduera apirilaren 29an RRSS sarean egingo den ziberekintzarekin osatzen 

da. Jarraian aipatuko dugu eta parte hartzera gonbidatzen zaituztegu! 

 

Elkarrizketak amaitu ondoren, mesedez partekatu dokumentua Hezkuntzaren aldeko 

Munduko Kanpainarekin esteka honen bidez. 

 
Egindako elkarrizketak 2022ko maiatzaren 9ra arte partekatu 

ditzakezue.

https://u110wylpm8o.typeform.com/to/Y2A3wlpz


SAREETAKO EKINTZA IRAKASLEEN AHOTSA GORATU! 

(Apirilaren 29an) 

Irakasleren batek markatu zaitu bereziki zure bizitzan? Transmititzen zizun ikaskuntzaren 

baten oroitzapen ona duzu? Gure alde egiten duten guztia eskertzeko unea da. 

 

Nola egin dezaket bat? 

Twitterren: 

Partekatu txio batean eskerrak emateko esaldi bat 

#ErakutsiZidan hastagharekin arrastoa utzi dizun irakasle bati 
 

 

Instagramen bi aukera dituzu: 

1- Igo bideo bat zure istorioetara esker oneko mezu bat bidaliz 

eta 3 lagun izendatuz, bat egin dezaten eta ekintza ezagut 

dezaten. Ez ahaztu guri aipatzea @CME_es 

 
2- Gure txantiloia erabili eta esker oneko esaldi batekin bete. Ez 

ahaztu 2 lagun izendatzea eta guri aipatzea @CME_es 

 

 

 
 Finantzaketaren bidez: 


