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1.  ZER DA IKASKETA ZERBITZU SOLIDARIOA (IZS)? 
OINARRI EDUKATIBOAK

1.1. ZER DA IZS?

Normalean, Nafarroako IZS Sarean irakasleekin ikastaro edo mintegi bat antolatzen dugunean hezkuntza-
ren metodologia eta filosofia hori erakusteko, dagoeneko praktika egokitzat jotzen ditugun adibideak eta 
egindako proiektuak kontatzen hasi ohi gara, baina eskuliburu hau beste modu batera hasiko dugu. 

Teoriatik eta oinarri pedagogikoetatik hurbilago dauden kontuekin hasiko gara, eta, ondoren, ekintza prak-
tiko eta errealak aztertuko ditugu.

Hasteko, Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa (IZS) zer den definituko dugu, beste leku batzuetan Ikaskuntza/
Zerbitzua, Zerbitzurako Ikaskuntza (ZI) edo Ikaskuntza eta Zerbitzua ere deitu izan dena. Eskuliburu hone-
tan sinonimotzat hartuko ditugu guztiak.

Definiziorik ohikoena Puig Rovirak eta Kataluniako IZS taldeak landutakoa da1, Pedro Mª Uruñuelak 2018an 
aipatu zuena2:

Baina beste definizio asko aurki ditzakegu, horietako batzuk Maribel de la Cerdak3 edo Eyler eta Gilersek 
aipatuak4. Wikipediak berak ere badu bere definizioa5.

Azken batean, zerbitzu bat emateko ikasteaz ari gara. Hainbat arrazoirengatik: ikasketa kalitatezkoa bada, 
zerbitzua hobetu egingo da eta kalitate handiagokoa izango da. Ondorioz, zerbitzuak ikaskuntza gehiago 
ekarriko ditu, Hezkuntzaren helburu orokorrekin lotura handiagoa dutenak: giza balioak, autoestimua, izae-
ra kritikoa, trebetasun sozialak, herritarren parte-hartzea...

Zehaztasuna lortzera bidean, proiektu batek IZS proiektutzat har dezagun izan behar dituen oinarrizko 5 
baldintzak zehaztu dira. Zerbikas Fundazioaren Gida praktiko erabilgarrietan aurki ditzakegu6:

 IKASKETA

Ikasketak sistematizatua izan behar du, eman nahi den zerbitzuarekin lotuta, eta ikasleek aurretik, bitar-
tean eta ondoren ikasiko dutena zehaztu behar du. Ikasketek lagundu egiten dute errealitatea ulertzen, 
premiak diagnostikatzen, kalitatezko zerbitzua ematen, norberaren ekintzak berrikusten eta etorkizunean 
hobetzen. Hezkuntza formaleko erakunde batean, funtsezkoa da IZS proiektuak curriculum-ikasketekin 
lotzea.

1. https://aprenentatgeservei.cat/que-es-laps/
2. Uruñuela (2018) 23. or.
3. Cerda, M. de la et al. Aprendizaje y servicio: ejemplos y definiciones, 27. or. Non: Puig Rovira, J. (Koord.) (2009).
4. Eyler eta Gilers (1999), lan berean.
5. (https://eu.wikipedia.org/wiki/Ikasketa_zerbitzu [Konstulta: 2020ko iraila])
6. http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/0.pdf 
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 ZERBITZUA

Zerbitzuak benetakoa izan behar du, eta inguruneko benetako beharrei -ingurune hurbileko edo globale-
ko beharrei- erantzun behar die, hobetu  ahal izateko. Horrela, IZSko zerbitzuek ekintza asistentzialistak 
baztertzen ditu, eta inpaktu sortzailea eta eraldatzailea eragiten dute protagonistengan eta jarduten den 
ingurunean. Horregatik eskatzen dute hezkuntza-erakundeen eta gizarte-erakundeen arteko sare-lana.

 PROIEKTUA

Asmo pedagogiko argia behar da, hezkuntza-proiektu bat, planifikatua eta ebaluatua. Ezin da simu-
lakro-praktika hutsa izan, ezta ausaz egin ere.

 PARTE-HARTZE AKTIBOA

IZSren esperientziakneska-mutilen parte-hartze aktiboan eta protagonismoan oinarritu behar dira, propo-
samen informal hutsak gaindituz. Oinarri horren gainean eraikitzen dira ikaskuntzak, eta horrek bihurtzen 
ditu benetan esanguratsuak. Jakina, protagonismo horren intentsitatea bere adinari, heldutasunari eta 
gaitasunei egokitu behar zaie.

 HAUSNARKETA

IZSko proiektu batek esan nahi du parte-hartzaileek kontzientzia hartzen dutela une bakoitzean egiten ari 
direnaz eta haren erabilgarritasun sozialaz. Hausnarketa horrek jarrera paternalistak gainditzen laguntzen 
du, protagonistek hautematen baitute zenbat ikasten duten egiten duten zerbitzuarekin.

Hala ere, IZSko proiektu guztiek ez dute izango sakontasun, interes, zerbitzu-potentzialtasun eta eraginkorta-
sun bera. Tresna baliotsu bat daukagu ebaluatzeko eta jakiteko 12 “dinamismo” edo adierazleetako bakoit-
zaren zein mailatan gauden, eta jakiteko zein izango litzatekeen gure proiektuak garatzeko bidea. GREMek 
(Bartzelonako Unibertsitateko Pedagogia Fakultateko Grup de Recerca en Educación Moral) egindako Rúbrica 
para la autoevaluación y la mejora de los proyectos de APS lanari buruz ari gara (APS proiektuen autoe-
baluaziorako eta hobekuntzarako errubrika). Horren bertsio osoa ez ezik, non elementu bakoitzaren zentzua 
eta erabilgarritasuna azaltzen diren7, bertsio murriztua ere badago, erabilgarriagoa dena8. Aurrerago, hainba-
tetan itzuliko gara errubrika honetara.

1.2. OINARRI EDUKATIBOAK

Normalean, ezagutza soilak, informazioak, ez du ekintzarik eragiten. Gizarte-erakundeek edo administra-
zioko instantziek proposatzen dituzten ikasgelaz kanpoko programetan, ohikoa izaten da material bikainak 
eskaintzea, ikasleak gure egungo munduaren arazo orokorrei buruz kontzientziatzeko edo sentsibilizatze-
ko. Eta, askotan, ez da lortzen ikasleek errealitatean jarduteko jauzia ematea. 

Horixe da, hain zuzen ere, IZSak ematen duen birtualtasunetako bat: hasieratik, errealitatetik abiatzen da, 
eta ekintza du helburu, zerbitzua. Ezagutzea, ekiteko. Jacques Delors-en9 hitzetan, “hezkuntzaren lau 
zutabeetan” oinarritzen da. 

7. https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf 
8. https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf 
9. Delors (1996)
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Baina badaude Delors-en aurreko fundamentuak. Ohikoan Dewey aipatzen da metodologia eta filosofia ho-
nen oinarri teoriko gisa. Hala ere, autore hori bere testuinguruan kokatu behar dugu, Pedagogia Aktiboaren 
eta Hezkuntza Berriaren mugimendu zabalaren baitan. Rousseau, Kilpatrick, Piaget, Freinet, Montessori, 
Decroly… Horiek guztiek jada “egiten ikaste” hori proposatzen zuten, ekintza hezitzailea. IZSranzko “ikas-
ketarako bideaz” ari gara10.

Erabilgarritasun didaktikoko simulazioak eginez ikas dezakegu, hala nola esperimentuak, jolas sinbolikoak, 
dilema moralen eztabaidak... Baina gauza errealak eginez ere ikas dezakegu. Batzuetan erabilera pertso-
nalekoak izango dira, edo egiten duen taldearentzat berarentzat (proiektuak, eskolako inprenta, gelaren 
zaintza eta apainketa, autogestioa…), baina beste batzuetan, eta hori da interesatzen zaiguna, egiten di-
tugun gauzak onura sozialekoak izango dira, gelaz kanpoko errealitatean dauden beharrak. Orduan iritsiko 
gara IZSra: erabilera sozialeko benetako gauzak eginez ikastea.

IZSra iristeko beste bide bat “Zerbitzuaren bidea” da, boluntariotzaren bidea. Gizarte-erakunde askok, soli-
darioek, GGKEek eta abarrek, zerbitzu zibiko, moral, sozial eta politikoa musutruk ematen duten pertsonek 
osatzen dute. Normalean, zerbitzua bera hezitzailea izango dela uste da. Eta hala da. Baina boluntarioei 
aldez aurretik prestakuntza ematen bazaie zerbitzua eraginkortasunez egiteko, horren zentzuari, arrazoiari 
eta egokitasunari buruz hausnartzeko eta zerbitzua nola hobetu daitekeen hausnartzeko, orduan, benetako 
IZSa izango da.

10. Trilla Bernet, Jaume. “El aprendizaje servicio en la pedagogía contemporánea” en Puig Rovira (2009).
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2. IKASKETA-ZERBITZUA ETA BOLUNTARIOTZA
Jarduera bat benetan IZS proiektu bat edo boluntariotza-proiektu bat den aztertu nahi badugu, haren hel-
buruari erreparatu behar diogu.

Boluntariotza proiektu batean, lehentasunezko helburua komunitateari zerbitzua ematea da, eta, bigarren 
mailako beste helburu batzuk egon arren, lehentasunezko helburu horren mende daude.

Gizarte-erakunde eta elkarte askok komunitatearentzat funtsezkoak diren lanak egiten dituzte, eta ikaste-
txeen barruan ere boluntario-lanak egiten dira, gizartea hobetzera bidean. Egiten dituzten jarduera gehie-
nak beharrezkoak eta oso gogobetegarriak dira egiten zein jasotzen dituztenentzat, eta gizartearen esparru 
askotan egiten jarraitu behar dute.

Boluntariotza-proiektuen bidez egin daitezkeen zerbitzuak amaigabeak dira, gizartean dauden beharrak 
adina. Elkarte bakoitzak ingurune berezi batean lan egin dezake, ikuspegi hezitzaile, sozial, ekologiko 
eta abarrekin, eta boluntariotza-proposamenak egin ditzake parte hartzeko eta konpromiso sozialerako 
eskaintza espezifiko gisa.

Boluntariotza-proiektu bat honela defini daiteke: ongintzako edo altruismoko helburuekin lan egiteko, talde 
batekin askatasunez eta interesik gabe bat egiten duen pertsona multzo bat, komunitateari zerbitzu bat 
emateko.

Esan daiteke komunitateari zerbit-
zu ematen dioten jarduera guz-
tiak hezitzaileak direla, guztietan 
ikasten dela zerbait, baina ikas-
keta hori ez bada nahitakoa, ez 

badago formalki planifikatua eta, 
ondorioz, ezin badaiteke ebaluatu, 

ezin izango genuke IZStzat hartu.

Ikasketa-zerbitzuaren funtsa, izenak dioen bezala, komunitateari zerbitzu emanez ikastea da. Berez lotuta 
dauden bi helburu dira, ekintzaren bidez (zerbitzua) ikasi egiten baita, ezagutzak eta tresnak lortzen dira 
(ikasketa).

Ikasketa horrek behar bezala planifikatuta egon behar du, haren lorpena ebaluatu eta baloratu ahal izate-
ko, eta, ikastetxeen kasuan, eskola-curriculumean txertatuta egon behar dute.

Bestalde, zerbitzuak ingurune hurbilaren benetako beharra izan behar du, hobetu ahal izateko. IZSaren 
ekarpena baliotsua da, eragile gisa jarduten duelako eta aliantzak sortzen dituelako lurraldean, kausa ko-
mun bikoitz baten inguruan: komunitateari zerbitzua ematea eta haurrak eta gazteak heztea.

Ikasleek berez lortu behar duten onura ikastea da, baina ekintza solidarioan ikastea. IZS ez da boluntarioak 
“errekrutatzea” erakunde batentzat, baizik eta hazia ereitea, etorkizunean herritar solidario eta konprome-
tituak izango direnak, eta, ziurrenik, boluntario hobeak, hezteko.

Ondorioztatu dezakegu, beraz, IZS metodologia didaktiko bat dela, eta ekintza solidarioen (boluntariotza 
osatzen dutenak) formakuntza-balioa aprobetxatzen duela gehigarri hezitzaile bat lortzeko, nahitakoa eta 
aurreikusia, eta “mundua eraldatzeko gai diren herritarrak” prestatzeko (Adela Cortina).
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3.  ZER EKARPEN EGIN DIEZAIOKE IKASKETA-
ZERBITZUAK HERRITARTASUN GLOBALERAKO 
HEZKUNTZARI?

Ikaskuntza-zerbitzuaren metodologiak aukera ematen dio Herritartasun Globalerako Hezkuntzari ikasketa 
ona lortzeko beharrezko benetako praktikarako.

Gutxi balio du prestatzaileak “elkartasuna, lankidetza edo bakea” kontzeptuak lantzeak, baldin eta gero 
eguneroko jardunean aplikatzen ez badira. Elkartasuna, lankidetza edo bakea kontzeptuak nekez onar 
daitezke, baldin eta izateko eta egiteko modu kontsekuentea batekin batera ez badatoz.

Horregatik da hain garrantzitsua eta erabilgarria ikaskuntza-zerbitzuaren metodologia, kontzeptu horiek 
ikasi eta finkatzera bidean.

Komunitatea erakunde parte-hartzaile, kolaboratzaile eta solidarioa dela irakatsi behar dugu, eta ikasge-
latik hasi behar gara, komunitate txiki bat baita; gero eskolara, eta hortik auzora, hirira edo herrira hedatu 
behar dugu, komunitate handira, hau da, mundura iristeko.

Horrela, elkartasuna berdinen arteko lankidetza horizontal gisa hartuko dugu, eta ez modu bertikalean, 
karitatea bezala. Hala, termino desegokiak saihesten saiatu behar gara, hala nola “lehen mundua” eta 
“hirugarren mundua”. Ipar-Hego terminoak ere argitu beharko genituzke, Hego pobretuko antzeko egoerak 
gure hiri eta herrietan ere gertatzen baitira.

 Ikasketa-zerbitzuak bi osagai ematen dizkio Herritartasun Globalerako Hezkuntzari:

Alde batetik, ikasketa edo ikaskuntza: ezagutzak, ekintza solidarioa gauzatzeko gaitasunak, balioak... Bes-
tetik, zerbitzuaren bidezkoak: herritarren parte-hartzeari laguntzea, komunitatea hobetzea, elkartasuna eta 
desberdintasunak murrizten laguntzea, etab.
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IZSaren adibideak Herritartasun Globalerako Hezkuntzan:

a  Sentsibilizaziorako:

Praktika solidarioak edo bidegabekeriak salatzekoak zabaltzen parte hartzea. Hitzaldiak, kanpainak, es-
kuorriak eta abar egin daitezke. Adibidez: pobreziaren aurkako kanpainak, haurren lanaren aurkakoak...

b  Eragin politikorako:

Ipar-Hego desberdintasunak gutxitzeko edo areagotzeko helburua duten politika instituzionalak babesteko, 
laguntzeko edo gaitzesteko ekintzak proposatu edo horietan parte hartzea. Ipar-Hego ulertuta nazioarteko 
zentzuan zein norberaren komunitatearen baitan. Boikot- edo babes-kanpainak egin daitezke; gutunak 
bidali, webgune bat egin... Adibidez: plastikoaren kontrako kanpainak, hezkuntzaren aldekoak…

c  Kausa humanitarioetarako funtsak jasotzeko:

Hau da ezagunena, eta sarrien egiten dena. Bilketa horiek dirua, arropa, janaria, eskola-materiala eta abar 
biltzeko izan daitezke.

Kontu handiz ibili behar da kanpaina horiekin, elkartasuna modu horizontalean nabarmendu dadin eta arlo 
akademikoa baztertu ez dadin.

d  Antolakunde edo entitateei lagunduz esku hartzekoak:

Zuzeneko lana egitea entitate batekin, zenbait kanpaina edo proiektutan harekin lankidetzan jardunez, edo 
boluntario-lanak eginez.

e  Arazoak ebaztekoa:

Herrialde jakin bateko arazo baten berri ematea, eta horri irtenbidea emateko proposamenak egitea. Eza-
gutzak partekatzen dira arazoa konpontzeko, edo arazo hori duten pertsonek konpondu ahal izateko pres-
takuntza emateko. Adibidez: Haize-errotak jartzea argi elektrikorik gabeko herri batean.
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4. METODOLOGIA.
4.1. IZS FILOSOFIA GISA

IZS delakoa, aldi berean, hezkuntza-filosofia bat eta metodologia didaktiko bat da, elkarren artean erabat 
lotuak daudenak eta koherenteak direnak.

Hezkuntza-filosofia gisa, IZSaren asmoa ez da bizitzarako heztea, ezta bizitza errealean txertatzea, ezta 
gizartera egokitutako eta baliagarriak diren pertsonak lortzea ere. Hori printzipio pedagogiko bat izan da, 
Hezkuntza Berritik edo Dewey delakotik nabarmendu dena. 

Asmoa, berez, bizitza eraldatzeko heztea da, mundu hobea eraikitzeko bidean. Errealitatea hobetzen duen 
zerbitzu bat kalitate handiagoz emateko ikastea.

Horregatik planteatzen da esku hartzen dutenak konprometitzea,  gizateriari begira tokiko komunitatean 
inplikatzea. Pentsa dezagun “glokal” terminoan beharrak bilatzeko eremu gisa eta zerbitzuen helburu gisa. 
Posible da oso urruneko pertsonei zerbitzu ematea, hurbileko komunitateko pertsonen jarrera eta jarduna 
aldatuta. Puntu horretan txertatuko lirateke Garapen Iraunkorrerako Helburuak, zeinak ez baitaude formu-
latuta “hirugarren herrialdeentzat”, baizik eta mundu osoak bere egin ditzan.

Helburu horiek gizartearen benetako premiei lotuta daude, eta herritarren parte-hartzea eragiten du, kri-
tika eta hausnarketa sustatuz. Horregatik, IZS oinarrian herritarrak ulertzeko modu bat dago: herritar bo-
to-emaileak eta indibidualistak atzean uztea. Horren ordez, errealitateari erreparatzen dioten herritarrak 
ditu oinarrian, hobetu daitekeenaz arduratzen direnak, buluen aurrean sentikorrak direnak eta iturriekin 
kontrastatzeko gai direnak, bidegabekeriaren aurrean sentikorrak, eta egoera negatibo jakin batzuen jato-
rria aberastasunaren munduko banaketan kokatzen dutenak. 

Azken batean, Nieves Tapiak dioen moduan11, IZSak ez du bilatzen elkartasun tradizional eta bertikala 
praktikatzen duen pertsonarik, “laguntzera” ohituta dauden eta “badakiten, badaukaten, ematen duten eta 
rol aktiboa” duten taldeetan oinarritua, “ezikusiarena egiten duten, behar duten, ezinduta dauden, jasotzen 
duten,” eta jasotzera “ohituta dauden” beste batzuen aurrean. Aitzitik, elkartasun horizontala lantzea da 
helburua, eta hala, prozesuan parte hartzen duten bi taldeek “badakite - ez dakite, badute - behar dute, 
ahal dute - ezin dute, ematen dute - jasotzen dute, rol aktiboa dute”: azken batean, IZSak garrantzia ema-
ten dio anaitasuna sortuko duten loturak sortzeari.

4.2. IZS METODOLOGIA GISA

Ondorioz, IZS metodologia erabat koherentea da printzipio filosofiko eta pedagogiko horiekin. Benetako 
lotura daukate. Autoreen arabera aldatu egiten da. Nahiz eta oinarrizko eskema (“prestaketa-gauzat-
zea-ebaluaketa”) beti mantentzen den, adituen proposamenen arabera, fase zehatzenak atal horietako 
batean edo bestean biltzen dira.

Proposamen asko daude, hala nola Josep María Puig eta gainerako egileenak12, jarraitu beharreko fase 
metodologikoak luze garatzen dituztenak. 

Bestalde, Xus Martínek13 itxuraz ez hain egituratua dagoen proposamena egiten du, fase zehatzak gutxiago 
garatzen dituena, baina aurrekoaren aurka ez dagoena. Gehiago nabarmentzen du gizarte-erakundearekin 
egongo den harremana.

11. CLAYSS (2012). Presentación de María Nieves Tapia, Seminario virtual, OEA, diapositivas 17 y 18. https://es.slideshare.net/clayssdigital/la-pedagoga-del-aprendi-
zajeservicio-solidario-ciudadana-activa-y-calidad-acadmica 
12. Puig (2007)
13. Puig Rovira, J. (Koord.) (2009)
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Are gehiago, egile berak, bere idazkiaren helburuaren arabera, planteamendu metodologikoa gehiago ze-
hazten du, edo funtsezko urratsak adierazten ditu fase zehatzetan sartu gabe. Adibide argigarri bat Pedro 
Mª Uruñuela da: argitalpen batean zehatzagoa da14, eta beste batean, berriz,15  selektiboagoa da eta hamar 
urrats garrantzitsuenak baino ez ditu adierazten.

4.3. GURE PROPOSAMEN METODOLOGIKOA

Aurreko atalean ez dugu aipatu Roser Batllek adierazitako fase metodologikoen sekuentzia16, hori baita 
jarraian garatuko dugun oinarria.

Batllek honako etapak zehaztu ditu:

1. Prestaketa
1.1. Ideiaren zirriborroa

1.2. Entitate sozialekin harremana

1.3. Proiektuaren planifikazioa

2. Gauzatzea
2.1. Taldearekin prestaketa

2.2. Taldearekin gauzatzea

2.3. Itxiera taldearekin

3. Foku anitzeko ebaluaketa.

Horiek garatzen dituen eta erabiltzailearentzat eskura dagoen tresna bat “Ikaskuntza-zerbitzuaren gida 
praktikoa” da, editatua eta deskargatu daitekeena17. Dokumentu erabilgarria, iradokitzailea eta zehatza 
da, eta Batllek IZS proiektu batek igaro behar duen une bakoitza garatzen du. Zehaztasun gehiago nahi 
badugu, oso gomendagarria da bere azken lana, 2020an argitaratua: Aprendizaje –servicio. Compromiso 
social en acción18.

Hori dela eta, eskuliburu honetan ez ditugu puntu guztiak garatuko. Horren ordez, eskuliburuaren hel-
bururako egokiagoak izan daitezkeen alderdiak nabarmenduko ditugu: gizarte-laguntzak eta herritartasun 
globalerako hezkuntza lotzea.

4.4. IZS METODOLOGIA HERRITARTASUN GLOBALERAKO HEZKUNTZAN: PRESTAKETA

4.4.1. Ideiaren zirriborroa

Irakaslearen edo irakasle-taldearen lehen zeregina planifikazioa da, baina oreka egon behar da aurreikus-
ten dutenaren eta ondoren ikasleen ekimenez sortzen denaren artean. 

Hori guztia taldearen adinaren, heldutasunaren, proiektuaren lehentasunen, esperientziaren eta aurretiko 
irakaskuntza-segurtasunaren araberakoa izango da. Horregatik, proiektua zirriborratzen hasteko estrate-
giak, hasiera batean, ikasleen esku-hartzeari eta prozesuaren malgutasunari irekiak izango dira.

Une honen oinarrizko ezaugarriak beti dira honakoak:  

14. Uruñuela (2018, a)
15. Uruñuela (2018, b)
16.  Iturria : Roser Batlle, Barcelona Dominios:  http://roserbatlle.net/ Zehatzago, “¿Qué ofrezco?”>“Curso ApS” ataleko slideshare-an: https://www.slideshare.net/

rbatlle/como-desarrollar-un-proyecto-de-aprendizajeservicio-87247008/rbatlle/como-desarrollar-un-proyecto-de-aprendizajeservicio-87247008
17. Batlle (s.f.) https://apscomunitatvalenciana.net/wp-content/uploads/2020/04/1.-Guia-practica-ApS.pdf 
18. Batlle (2020)
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A  Behar errealak detektatzea

Baina, ba al dago estrtategiarik lana abiatzeko, aurreikusitako ideiarik ez badago? Horixe baietz. 
Roser Batllek proposatzen ditu gorago aipatutako lanean, eta labur azalduko ditugu:

Ziurrenik ikastetxean badaude esperientzia “tradizional” errotuak: bakearen eguna, elkartasun 
astea, diru-bilketa… Kanpora begira dauden praktika horiek eraldatzen has gaitezke, IZSak iza-
teko falta zaizkien oinarrizko printzipioak gehituz, hau da, agian bakearen egunean usoak askat-
zeak zentzua hartuko du, baldin eta aldez aurretik munduko gerren azterketa bat egiten bada, 
eta zerbitzu eraginkor bihurtzen den jarduera bat lotzen bazaio: komunitatea kontzientziatzeko 
kanpaina abiatzea ikasleek, GGKE baten ekimenei laguntzea herritik edo auzotik…

IZSan zilegi da kopiatzea. Are gehiago, askotan komeni da kopiatzea, batez ere irakasleak orain-
dik segurtasun falta duenean, edo gauzatzen duen lehen proiektua denean… Azken kapituluan 
jasotzen ditugun esperientziak eta baita beste batzuk ere (bibliografia, estekak, webguneak) era-
bili ditzakegu gure errealitatera egokitu ahalko diren eredu gisa, eta aukera eman ahal digute 
dagoeneko egiaztatuta dauden eta funtzionatu duten esperientziak aplikatzeko. eti da “segurta-
sun-sare” bat, metodologia berri bati ekiteak den jauzi horretan.

Seguru asko, eskola-komunitateko norbait GGKE batean dabil elkarlanean. Lotura gisa baliatu 
dezakegu. Ez badugu ezagutzen, erraza da Nafarroako GGKEen Koordinakundearen webgunea 
aurkitzea19. Edo gertu dugu GGKE bat, Bakea eta Elkartasuna Fundazioa20. Jar gaitezen haiekin 
harremanetan, pentsatzen hasi uarretik zer premia eta zerbitzu planteatuko dugun. Ziur abiapun-
tu bat aurkitzen dugula, IZS prozesuaren bidez zerbitzu bihurtu daitekeena.

Azkenik, ikasleen parte-hartzean hasieratik egin behar dena: errealitatearen mapeoa. Funtsezko 
iturria: 

2030 Agenda eta Garapen Iraunkorrerako Helburuak. 
Horiek ezagutzea, bakoitzaren helburu zehatzak 

ezagutzea, munduko premien iturri agortezina da. 

Gureak egin ditzakegu, hautaketa- eta lehentasun-prozesu bati ekitn, zein lan egin dezakegun 
eztabaidatu eta argudiatu… Oso hasiera parte-hartzailea da. Klasean prentsa irakurtzeak jarrera 
gogoetatsu eta kritikoaz galdera ugari eragingo dizkigu eta erantzuna ematen saiatuko gara: ga-
tazka armatuak, migrazioak eta errefuxiatuak, Mediterraneoko heriotzak, Europan desagertutako 
gaixotasun endemikoak, munduaren errealitatea mapeatzea hobeto ezagutzeko eta IZS proiektu 
bati hasiera emango dioten beharrak aurkitzeko. 

Bilaketa momentu horretarako, Bakea eta Elkartasuna Fundazioak “Textos para Pensar”21 ma-
teriala dauka; bertan, GIHak irakurketa-elkarrizketa bidez nola landu azaltzen da, eta gainera, 
GIH bakoitzerako irakurketak proposatzen dira, hezkuntza-etaparen arabera. Halaber, Nafarroako 
Liburutegien Sareak haur- eta gazte-literaturako tituluen banku bat egin du, GIH bakoitzarekin 
sailkatuta eta erlazionatuta22. Liburu bakoitza komentatuta dago, eta deskargatu daitekeen ba-
nakako fitxa bat dauka.

19. https://www.congdnavarra.org/ 
20. http://www.fpsnavarra.org/ 
21. https://escuelasdesarrollosostenible.org/recursos-educativos/
22. http://www.culturanavarra.es/es/catalogo-agenda-2030 
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B  Zerbitzuaren definizioa

Beharra ondo definituta eta asumituta baldin badago, zerbitzua azkar etorriko da: ideia zaparra-
da, prozesu kooperatibo irudimentsu bat, ondo argudiatutako eztabaida bat… Ikasleak gai dira 
gu harritzeko eta uste duguna baino askoz sakonago erantzuteko. Edo irakasleek behin betiko 
definitzen du, gorago aipatu ditugun aldagaien arabera.

Baina diseinatutako zerbitzu guztiak ez daude garapen-maila berean. Horregatik, bueltatu gai-
tezen gorago aipatutako Rúbrica para la autoevaluación y la mejora de los proyectos de ApS 
lanera23. 

Dinamismo 2: Servicio atalari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu 4 garapen-maila ezartzen 
dituela: zerbitzu sinplea, jarraitua, konplexua edo sortzailea. Dinamismo 3 atala ere zerbitzuari 
buruzkoa da, IZSan duten garrantziagatik. Kasu honetan, Zerbitzuaren zentzua esaten zaio, eta 
horri berari buruzko hausnarketarekin eta haren zentzu sozial eta politikoaren pertzepzioarekin 
lotuta dago. Oso emankorra izan ohi da, zerbitzua nolakoa izango den diseinatu ondoren, erru-
brika horren bidez aztertzea. Adieraziko digu zein mailatan gauden eta hori hobetzeko zer alda 
dezakegun.

C  Ikasketak lotzea.

Azkenik, gure IZS proiektutik lortzea espero ditugun ikaskuntzak planifikatuko ditugu. Batzuk 
zerbitzuaren aurrekoak izango dira, eta lehenbailehen definitu behar ditugu, ondorengo malguta-
sun-printzipioa kontuan hartuta ere.

Hezkuntza formaleko erakunde batean lan egiten badugu, curriculum ofizialera jo behar dugu 
aukeratzeko. Lehenik, hausnartu dezagun zergatik: curriculumak sostengu akademikoa emango 
dio proiektuari. Metodologia hori aplikatzeak ezin du ikasgelako ohiko lan geldiarazi, ziri bat 
bezala, ekintza sozial bat txertatzeko. Curriculumean dagoena lantzen jarraitu behar dugu, IZSa 
egunerokotasunaren barruan sar dadin, eta ez dadin izan egun batean leihotik sartzen den “pla-
tertxo hegalari” bat. Metodologia-aldaketen aurka egin ohi duten sektore jakin batzuen aurrean 
(batzuetan administrazioa, beste batzuetan ikasleen familiak, beste lankide batzuk...) balio aka-
demikoa justifikatzen du. Jakina, zerbitzua hobetuko duen aurretiazko ikasketaren oinarri izango 
diren edukiak eta ebaluazio-irizpideak hautatuko ditugu.

Ahaztu ezin ditugun curriculumaren bi atalez ari gara: bata, arlo zehatzak, eta bestea, etaparen 
helburu orokorrak.

Lehenengoei begiratu bat ematen diegunean, berehala aurkituko ditugu gure proiektuarekin bat 
egiten duten elementuak: Euskaran edo Gaztelanian, argudiatzen eta argudio-testuak idazten 
ikastea; estatistikaren erabilgarritasuna edo proportzionaltasuna ulertzea, eta egoera errealetan 
aplikatzea Matematikan; ekosistemak eta horien inguruko arazoak ezagutzea Natur Zientzietan, 
etab. Curriculum-euskarri horiek azalduta, ez diegu berriro iruzkin desmoralizatzailerik entzungo 
familiei edo lankideei: “Ortografia, noiz ikasiko dute?” “Ebaluazioa diagnostikoak, zer?”. Irakurt-
zea, arazoak konpontzeko, Afrikako mitologia ezagutzeko; kalkulatzea, aurrekontuak egiteko, 
mapa erabiltzea gure zerbitzuaren helburua non dagoen jakiteko… Koadernoan ariketak egiteak 
baino askoz gaitasun gehiago irakasten ditu. Noski, ez ditugu eduki guztiak landuko IZS proiek-
tuen batean. Beharrezkoak aukeratuko ditugu. 

23.  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral. Facultat d’Educació de la UB 
https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf  
https:/C./aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf
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Baina badira arloetakoak ez diren beste curriculum-alderdi batzuk ere, oharkabean pasatzen 
direnak eta garrantzi gutxiago ematen diegunak. Jasota daude etapako helburu orokorretan, 
curriculum-araudiaren hasieran, eta gutxitan sartzen ditugu gure irakaskuntza-zereginetan. 

Ikus dezagun horietako lehena: “4. artikulua. Etaparen helburuak24: a) Bizikidetza-balioak eta 
-arauak ezagutzea eta balioestea, horien arabera jokatzen ikastea, herritartasuna aktiboki 
gauzatzeko prestatzea eta giza eskubideak errespetatzea, baita gizarte demokratiko baten 
berezko aniztasuna ere.”

Ez al da nahikoa helburu hori, arloen eduki zehatzak baino? Ez al da nahikoa babes IZS metodo-
logiarako? Eta derrigorrezko araua da lehen hezkuntza osoan!

Curriculumekoak dira, halaber, Oinarrizko Gaitasunak, zeinak hezkuntzako azken lege orokorren 
ekarpena diren. Nola definitu ditzakegu? Bada, nahikoa da lehen eta bigarren hezkuntzako curri-
culum preskriptibora jotzea:

Konpetentziek konbinatu egiten dituzte trebetasun praktikoak, ezagutzak, motibazioa, balio eti-
koak, jarrerak, emozioak eta ekintza eraginkorrak lortzeko elkarrekin mobilizatzen diren beste 
gizarte- eta jokabide-osagai batzuk. Beraz, praktikan ezagutzatzat hartzen da praktika sozialetan 
aktiboki parte hartuz lortutako ezagutza, eta praktika horiek, hala hezkuntza-testuinguru forma-
lean, curriculumaren bidez, nola hezkuntza-testuinguru ez-formaletan eta informaletan garatu 
daitezke…25

Kontuan izan guztiz bat datozela lerro horiek eta IZS kontzeptua. Beraz, arlo bakoitzeko ibilbide 
zehatz horrek, eta oinarrizko konpetentzien kasuan orokorrean, curriculum-euskarri bat ematen 
digu, eta horrek behar bezala justifikatzen du IZS metodologia egoki gisa txertatzea ikasketak, 
etapa-helburuak eta konpetentziak lortzeko. Gogoratze edo ulertze hutsa gaindituz, ikasleen 
goi-mailako ikaskuntza gisa aplikatu, aztertu, ebaluatu eta sortzera iritsi ahal izateko, ebalua-
zio-irizpideak sailkatzeko Bloom-en Taxonomiaren proposamenei jarraitzen badiegu.

4.4.2. Harremana entitate sozialekin.

Gure “lankidetza” definitzeko unea iritsi da, hau da, beste alderdiarekin, entitatde sozialarekin edo GGKEa-
rekin izango dugun harremana zehazteko unea. Erabiltzen ari garen ebaluazio-errubrikak 4 lankidetza-mai-
la adierazten dizkigu IZS proiektuan:

1. Aldebakarrekoa: ikastetxeak bere kontura egingo du zerbitzua.

2.  Zuzendua: ikastetxeak planifikatu eta gauzatu egingo du, eta entitate sozialak zerbitzurako espazioa 
lagako du. Adibidez: zentro batek, kanpaina egoki baten ondoren, diru-bilketa bat egiten du eta GGKE 
bati ematen dio.

3. Hitzartua: alde batek diseinatuko du proiektua, bi aldeek hitzartuko dutena.

4.  Eraikia: Bi entitateek, ikastetxeak eta gizarte-arlokoak, elkarrekin diseinatu eta aplikatuko dute 
prozesua, hasieratik amaierara arte, baita errealitateak ekartzen dituen aldaketak ere.

Roser Batlleren hitzetan: “Sarean lan egiteak elkarlanean aritzea esan nahi du, eta elkarlanean 
aritzea ez da koordinatzea… Esan dezaegun koordinatzea adimen-ekintza bat dela; elkarlana, 
berriz, maitasun-ekintza bat da, afektibitate- eta eskuzabaltasun-plus bat behar duelako”26

24. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHEN HEZKUNTZAKO CURRICULUMA, 174. zenbakia, 2014ko irailaren 5ekoa
25. Ibidem. Exposición de motivos
26. Batlle (2020)
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Beste behin ere ikusten dugu nola, amaiera ebaluatzeaz gain, errubrika honen bidez gure proiektua nola 
hobetu ikus dezakegun. Jakina, emaitza askoz positiboagoa izango da “elkarlana” modu kooperatiboan 
eraikitzen eta aplikatzen bada: ñabardurek, gogoetek, alderdi bakoitzaren jakintzak… prozesua eta emait-
za hobetuko dituzte. Baina, askotan, errealitateak agintzen du, eta, zenbait zirkunstantziagatik, proiektuak 
zuzendua izan behar du. Ez da ezer gertatzen. Jakin behar dugu non gauden eta hobetzeko zer aukera 
ditugun. Beharbada, hurrengo proiektua hitzartua izan daiteke… Edo eraikia…

Gorago aipatu ditugu Nafarroako GGKEen Koordinakundea edo Bakea eta Elkartasuna Fundazioa bera erre-
ferentzia gisa gure IZS proiektua lantzeko gizarte-erakundeak ezagutzeko eta haiekin harremanetan jart-
zeko. Horietako batzuek ikasgelarako material bikainak dituzte, munduko aberastasunaren eta justiziaren 
banaketaren problematikari buruzko ezagutza eta kontzientziaziorako. Beste batzuek irakasleek ez duten 
aholkularitza eta ezagutza bermatu ahal izango dute.

Beraz, funtsezkoa da herritartasun globalerako hezkuntza xede duen IZS proiektuaren hasieratik bertatik 
haiekin harremanetan jartzea eta elkarrekin lan egitea.

4.4.3. Proiektua planifikatzea.

Atal honetan ez gara hainbeste luzatuko. Izan ere, hauxe da irakasleok normalean hoberen egiten dakigu-
na: planifikatzea. Gainera, bibliografian sartzen dugun edozein eskuliburu metodologikotan guztiz zehaztu-
ta dago: kudeaketa definitzea, zerbitzua zehaztea, ekintza motak erabakitzea, zereginak eta arduradunak 
proposatzea, ebaluazioa diseinatzea, familiak eta gainerako irakasleak inplikatzea, etab.

Ez dezagun ahaztu plangintza honen zehaztapena alderantziz proportzionala izango dela ikasleei emango 
diegun parte-hartze eta erabaki mailari dagokionez. Oro har eta malgutasun handiaz egin dezakegu, baldin 
eta ikasleek erabaki asko hartu ahal izango badituzte, edo, alderantziz, ahal dugun guztia zehaztu ahal 
izango dugu, bai parte-hartzea oso txikia izango dela pentsatzen badugu… edo horrelako prozesu bat 
hasteak sortzen digun segurtasunik ezak eman beharreko urrats guztiak hobeto kontrolatzeko eskatzen 
badigu.

4.5. IZS metodologia Herritartasun Globalerako Hezkuntzan: GAUZATZEA

4.5.1. Prestaketa taldearekin.

Iritsi da unea taldeari IZSko proiektu bat abiatzea proposatzeko. Nola? Funtsean, motibatuz, bere sentitu 
dezaten saiatuz, eta beren interesetan eta eguneroko bizitzan integratuz. 

Zerbitzuaren hartzaileekin harremanetan jartzeko unea da, eta, beraz, zerbitzua ikaskuntzak itzultzen has-
ten da: enpatia, modu onen beharra, komunikazio-trebetasunak, alteritatearen ezagutza, aurreiritziekin 
talka egiten duten errealitateak eta pentsamendu kritikorako bidean aurrera egitea ahalbidetzen dutenak.

Eta lehenbiziko bidea parte-hartzea da. Honako galderak egiten has gaitezke:

Nola eta noiz parte hartuko dute ikasleek proiektuaren diseinuan, plangintzan eta antolaketan?

Nola sustatu talde osoaren parte-hartzea?

Nola sustatu elkarlana, proposatutako helburuak lortzeko?

Irakasleak erantzun diezaieke. Edo irakasle/ikasle taldeak. Baina dena ez da parte-hartzea. Ez da par-
te-hartzea ikasgelako ikaslerik ausart eta hiztunenek eskola-ekitaldi bat aurkeztea edo bertan testu bat 
errezitatzea. EZ da parte-hartzea neska batek bere maisuak irakatsi dion zerbait errepikatzea. 
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Benetako parte-hartzea zer den bereizteko, oso interesgarria da aipatu dugun Royer Harten artikulua,27 
irudi honetan laburbil daitekeena: 

Manipulatutako 
biztanleria

“Dekorazio” gisa 
erabilitako biztanleria

Parte-hartze sinbolikoa 
duten biztanleria erabilia

Informazioa jaso duten 
baina parte-hartzea 
soilik esleituta duten 
biztanleak

Informatutako eta 
kontsultatutako 
biztanleria

Beste batzuek abiatutako 
baina biztanleriarekin 
planifikatutako erabakiak

Biztanleek bakarrik 
abiatutako eta 
zuzendutako erabakiak

Biztanleek abiatutako 
baina beste batzuekin 
koordinatutako erabakiak

Ikasleek abiatu eta 
helduekin partekatua

Helduek abiatzen dute, 
baina gero ikasleek 

erabakitzen dute

Informazioa ematen da, 
kontsulta egiten da eta erabakiak 

hartzerakoan kontuan hartzen 
dira dituzten iritziak

Hasi ez duten eta zuzentzen 
ez duten ekimen baten berri 

ematen zaie ikasleei

Trebetasun dialektikoak edo 
burutsuak dituen ikasleren 

batek “jarduten du”

Ikasleak erabiltzea, haien 
presentziak sentiberatasunez 

laguntzen duelako

Helduek beren 
ideiak eta mezuak 

transmititzeko 
erabiltzen dituzte 

ikasleak

EZ DAGO  
BENETAKO  

PARTE-HARTZEA

BA
DA

GO
  

PA
RT

E-
HA

RT
ZE

A

PARTE-HARTZE ESKAILERA Roger Hart

Ikasleek abiatu eta 
zuzendua

08

07

06

05

04

03

02

01

Era berean, hizpide dugun ebaluazio-errubrikak 4 parte-hartze maila argitzen ditu, 5. dinamismoan:

1. Itxia: ez dago. Ikasleek agindu dizkieten zerginak egiten dituzte.

2. Mugatua: ikasleek irakasleek eskatutako ekarpen puntualak egiten dituzte.

3. Partekatua: Ikasleek eta irakasleek erantzukizuna partekatzen dute diseinuan eta garapenean.

4.  Zuzendua: parte hartzen duten ikasleak proiektuaren sustatzaile eta arduradunak dira, eta fase 
guztietan erabakitzen dute.

Zer erabaki beharko dugu batzuek edo besteek prozesuaren fase honetan? Bada, errealitate soziala ikert-
zeko modua, ikasleekiko zerbitzua zehaztea, egin beharreko ikaskuntzak zehaztea, taldea azpitalde funt-
zionaletan antolatzeko irizpideak planifikatzea eta definitzea, elkarlanekoak edo kooperatiboak izango di-
ren, etab. Azken batean, prestaketan planifikatutako ildoak ikasleei eman eta praktikan jartzea.

4.5.2. Gauzatzea: Hausnarketa

Funtsezko beste dimentsio bat hausnarketarako uneak aurreikustea da. Ezin da ausaz utzi, plangintzan 
sartuta egon behar du. Izan ere, GREMen errubrikari berriro jarraitzen badiogu, ikusiko dugu hausnarke-

27. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ie_participation_spa.pdf 
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ta lausoa izan daitekeela (prozesuaren uneren batean aurreikusi ez bada eta modu naturalean sortzen 
bada), puntuala (programatuta egonda, une bakarra eskaintzen bazaio, denbora mugatuarekin), jarraitua 
(prozesuan tartekatutako une batzuk eskainita, eta beste une batzuk proiektua bera gauzatu bitartean) edo 
produktiboa (etengabeko hausnarketa, aurreikusitakoa aldatzera eta hobetzera eramaten duena).

Hausnarketa da aktibismo hutsetik aterako gaituena, ikasleei proiektuaren benetako zentzuaz jabetzeko 
aukera emango diena, bidezko, elkartasunezko, zaintzazko, eta abarreko errealitatea eragozten duten arra-
zoien kontzientzia emango diena.

4.5.3. Itxiera taldearekin: Proiektua amaitzea

IZSaren funtsezko beste ezaugarri bat proiektuaren amaiera da. Egindako zerbitzua aitortzean, ahaleginak 
eskertzean, autoestimua berrestean, lan egin den pertsonekiko eta gizarte-erakundeekiko loturak sen-
dotzean, izan den afektibitatea berrestean, harremanak estutzean… Emaitzak familiei, komunitateari eta 
mundu osoari jakinarazteko eta egindako lana zabaltzeko aukera ematen du.

Bizitako esperientziaren amaiera ospatzeak aukera ematen du gehiago eta hobeto ikasteko, daukan mo-
tibazio-karga dela eta; proiektuarekin lotuta sentitutako emozio positiboak esplizitu egiteko eta pozteko; 
pertsona guztiek gogobetetzea sentitu eta partekatzeko beharra dugula onartzen du; ikasitako portaerak 
eta balioak etengabe barneratzen laguntzen du, eta abar.

Nola egin daiteke IZSko proiektu baten amaiera? Modu askotan, elkarren artean bateragarriak direnak: 
Ikastetxeak beraiekin hitz egin dezake pertsonalki. Diploma bat ematen. Emaitzak prentsan zabaldu. Jai 
bat antolatu. Emaitzak familiei eta entitate sozialari jakinarazi. Haiekin eta zerbitzuaren hartzaileekin batera 
ospatu.

4.6. IZS metodologia Herritartasun Globalerako Hezkuntzan: FOKU ANITZEKO EBALUAZIOA

IZSan “foku anitzeko” adjektiboa gehitu dugu, hainbat alderdi ebaluatu behar ditugulako:

 Parte-hartzaileek ikasitakoa.

Metodologia batek ez badu ikasketarik sortzen, ez da balekoa, ez digu balio. Dibertigarria edo oso “soziala” 
izango da, baina hezkuntza-erakunde batean ez du lekurik ikaskuntzarik eragiten ez duen ezerk. Alde batetik, 
curriculumeko ikaskuntzez ari gara, dagoeneko ikusi baitugu arlo bakoitzeko ebaluazio-irizpideekin eta -edu-
kiekin lotuta daudela.

Argi dago metodologia aktibo batean ezin dela ebaluazio pasiborik egin. Hau da, egindako lanari egokitutako 
ebaluazio-egoerak, tresnak eta ebaluazio-irizpideak behar ditugu. Funtsezkoa da kontuan hartzea prozesuaren 
eta emaitzaren autoebaluazioa eta koebaluazioa Tresna asko eta askotarikoak daude. Interesgarria da dagoe-
neko aipatutako Bloom-en Taxonomia kontuan hartzea, ebaluazio-irizpideen sailkapenari dagokionez: ez da 
gauza bera ezagutzaren eskurapena ebaluatzea, eta aztertzeko edo ebaluatzeko gaitasuna ebaluatzea. 
Garrantzitsua da, beraz, egindako lan-moduarekin egokiak eta koherenteak diren irizpide eta estanda-
rrak aukeratzea curriculumetik. 

Baina badira beste ikaskuntza batzuk ere, lehen aipatu ditugunak, arlo bakoitzarekin zuzenean lotuta ez dau-
denak, baina curriculumekoak direnak: etaparen helburuekin eta gaitasunekin lotutako ikaskuntzak. Eduki 
horiek, batez ere, prozedura eta jarrerari dagozkie, eta zailagoak dira ebaluatzeko, gutxiagotan egiten direlako. 
Horretarako, Nafarroako Gobernuak berak Ikasleen aztura eta balioen garapen-mailaren adierazle sistema28 

28.  Lehen Hezkuntzarako: https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/203401/ANEXO+DOCUMENTO+SISTEMA+DE+INDICADORES+25+septiembre.
pdf/9ae2a40e-4fa1-4eae-9308-3627a928028f 
Bigarren Hezkuntzarako: https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/780276/SECUNDARIA+SISTEMA+DE+INDICADORES+color+%C3%BAltimo.
pdf/5a6537af-f0c7-4634-8682-cb660ca9b66f 
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argitaratu zuen, eta oso baliagarriak izan dakizkiguke. Pertsonak eta taldea ebaluatzea, jakiteko zer bilakaera 
izan duten beren interesek, nola hobetu dituzten beren gaitasunak, jarrerak eta balioak…

 Entitateekin sarean lan egitea.

Proiekturako egokiak ote ziren jakitea; behar bezala antolatu ote garen jakitea; haiek nola baloratzen 
gaituzten jakitea…

Gorago gizarte-erakundeekiko harremanez hitz egitean, GREM errubrikak ematen dizkigun lau mailak aur-
kitzen ditugu, bidean iparrorratz gisa eta amaierako ebaluazio-maila gisa balio diezagun.

 Proiektua bera.

Ez gara berriro luzatuko aipatutako errubrikan. Egindako IZSko proiektuaren azken ebaluaziorako tres-
narik onena dela uste dugu.29

 Irakaslearen/irakasle taldearen jarduna. 

Gure antolakuntza-gaitasuna, gure malgutasuna eta errealitate aldakorrari ematen diogun erantzuna, lider 
izateko baina hazteko gaitasun didaktikoa, eta abar.

Eta orain, zer? IZSko proiektu bat bukatu dugu dagoeneko. Zer geratzen zaigu? Bada, lehenik eta behin, 
informazio guztia biltzea, dokumentatzea eta lantzea, beste kide batzuekin partekatu ahal izateko, aurrez 
beste pertsona batzuen esperientzietara jo ahal izan dugun bezala. Egindako lanaz harro sentitu gaitezen. 
Bat gatoz Nieves Tapiaren hitzekin:

29.  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral. Facultat d’Educació de la UB  
https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf  
https:/C./aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf

30. CLAYSS, Presentación ppt de María Nieves Tapia, XIV Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio solidario”, 2011ko abuztuak 8. 

30
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5.  PRAKTIKA ONAK: “HEGOALDEKO IKUSPEGIA” 
DUTEN PROIEKTUAK

Jarraian deskribatzen diren proiektu guztiek 4. helburuaren 4.7 xedea lortzen laguntzen dute: Kalitatezko 
Hezkuntza:

Hemendik 2030era bitartean, ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren 
ezagutza teoriko eta praktikoak eskura ditzaten ziurtatzea, besteak beste, garapen jasangarrirako 
hezkuntzaren eta bizimodu jasangarrien, giza eskubideen, genero-berdintasunaren, bakearen eta 
indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, munduko herritartasunaren eta kultura-aniztasunaren 
balorazioaren eta kulturak garapen jasangarriari egiten dion ekarpenaren bidez.
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Bidezko kontsumoa, gustu handizBidezko kontsumoa, gustu handiz
Behar soziala

Ikastetxeko eta inguruko hezkuntza-komu-
nitatearen elikagaien kontsumo-ohiturak 
aldatzen laguntzea, bidezkoagoak, jasan-
garriagoak eta etikoki arduratsuagoak di-
ren beste batzuekin. Bidezko merkataritza 
sustatzea kontsumo konbentzionalaren 
alternatiba arduratsu gisa, Hegoaldeko he-
rrialdeetako ekoizleak eta haien familiak 
duintasunez bizi ahal izatea bermatzeko.

Zerbitzua
Batxilergoko 1. mailako ikasleek hezkunt-
za-komunitate osoari zuzendutako sentsibi-
lizazio-jarduerak sustatzea, kontsumo-ohi-
turak alda daitezen sustatzeko. Besteak 
beste, tailerrak, hitzaldiak, antzerkiak eta 
abar sustatzen dituzte, ikastaroetara ego-
kituta, elikadura osasungarria eta bidezkoa 
sustatzeko. Gainera, astero bidezko merka-
taritzako denda bat jartzen dute ikastetxeko 
atean Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleak 
irteten direnean. Elikagaien Bankuarekin ere 

elkarlanean aritzen dira bilketa-kanpainetan, 
baita etxerik gabeko pertsonak artatzen di-
tuen Bocatas elkartearekin ere.

Ikaskuntzak
Elikagaien ekoizpenari, kontsumoari eta alfe-
rrik galtzeari buruzko hausnarketa. Nazioar-
teko harreman ekonomikoen azterketa. Mul-
tinazionalen papera elikagaien merkataritza 
globalean. Trebetasun sozialak, autoestimua, 
talde-lana, herritarren parte-hartzea eta giza 
balioak, hala nola errespetua, elkartasuna, 
eskuzabaltasuna edo justizia. Filosofia, Erli-
jioa, Ekonomia, Geografia eta Historia ikas-
gaiekin lotzen da.

Sare lana
Iruñeko Jesusen Bihotza ikastetxea elkarla-
nean aritu zen Nafarroako Elikagai Bankua, 
Asociación Bocatas Navarra eta Oxfam Inter-
monekin batera.

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

2.1 xedea: 
2030erako gosea ezabatzea eta pertsona guztiek, bereziki pobreek eta 
egoera ahulean dauden pertsonek, bularreko haurrak barne, urte osoan 
elikadura osasungarria, nutritiboa eta nahikoa izan dezaten bermatzea.

12.3 xedea: 
Hemendik 2030. urtera, mundu mailako per capita elikagaien galera 
erdira murriztea txikizkako salmentan eta kontsumitzaileen mailan, eta 
ekoizpen- eta hornidura-kateetan elikagaien galerak murriztea, uzta 
ondorengo galerak barne.

12.5 xedea: 
Hemendik 2030era, hondakinen sorrera nabarmen murriztea prebent-
zio-, murrizketa-, birziklatze- eta berrerabilera-jardueren bidez.

2.
 G

HI 2 GOSERIK  
EZ IZATEA

12
. G

HI 12 EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO 
ARDURATUA
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Informazio gehiago
https://www.aprendizajeservicio.net/wp-content/uploads/2018/12/consumo-justo-con-sumo-gusto.pdf

17.10 xedea
Alde anitzeko merkataritza-sistema unibertsala sustatzea, arauetan 
oinarritua, irekia, diskriminaziorik gabea eta ekitatiboa Munduko Mer-
kataritza Erakundearen esparruan, baita Garapenerako dohako Pro-
gramaren esparruan negoziazioak amaituta ere.

17
. G

HI 17 ITUNAK, 
HELBURUAK 
LORTZEKO
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Koltan du izena, eta ez da jasangarriaKoltan du izena, eta ez da jasangarria
Behar soziala

Gure jendartean gehiegizko kontsumoak 
eragiten duen kutsaduraren arazoen au-
rrean, Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikas-
leek telefono mugikorren, tableten eta beste 
gailu elektroniko batzuen ekoizpenarekin zer 
gertatzen den jakin nahi dute. Koltan mine-
ralaren garrantzia ikertzen dute, baita horrek 
Kongoko Errepublika Demokratikoko biztan-
leentzat dituen ondorio dramatikoak ere.

Zerbitzua
Ikasleek hainbat ekintza egiten dituzte kolta-
na erabiltzeak eragindako kalteak ikusaraz-
teko eta arintzeko: sakelakoak birziklatzeko 
bilketa kanpaina; Fair Phone delakoak edo 
mugikor etikoki jasangarriak sustatzea; ba-
soberritzeagatik bizilekua galtzen duten ani-
maliak babestea; erakundeei eskatzea sufri-
mendua sortzen duten gailu elektronikoen 
ordezko aukerak ezar ditzatela.

Ikaskuntzak
Kongoko Errepublika Demokratikoan koltana 
erauztearen kausak eta ondorioak ikertzea. 
Birziklatzearen beharrari buruzko sentsibi-
lizazioa. Balio sozialak eta zibikoak, gizarte 
zientziak, natur zientziak, gaztelania eta ma-
tematika irakasgaien inplikazioa. Trebetasun 
sozial desberdinak lantzea, talde-lana eta 
autoestimua.

Sare lana
Iruñeko San Juan de la Cadena ikastetxe 
publikoak proiektu honetan dihardu gizarte 
entitate hauekin lankidetzan: Amnesty Inter-
national, Movilízate por la selva, Oxfam In-
termón eta Mobilbak, Alboan. Iruñeko Udala-
rekin eta San Juan auzoko unitatearekin ere 
harremanak dituzte.

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

11.4 xedea:
Munduko kultura- eta natura-ondarea babesteko eta zaintzeko ahale-
ginak areagotzea.

12.2 xedea:
Hemendik 2030era, kudeaketa iraunkorra eta baliabide naturalen era-
bilera eraginkorra lortzea.

12.4 xedea:
Hemendik 2020ra bitartean, produktu kimikoen eta horiek sortutako 
hondakin guztien kudeaketa ekologikoki arrazionala lortzea haien bi-
zi-zikloan zehar, hitzartutako nazioarteko esparruekin bat etorriz, eta 
atmosferara, uretara eta lurzorura gutxiago askatzea, giza osasunean 
eta ingurumenean dituzten ondorio kaltegarriak murrizteko.

11
. G

HI 11 HIRI ETA 
KOMUNITATE 
IRAUNKORRAK

12
. G

HI 12 EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO 
ARDURATUA
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Informazio gehiago

https://ayssnavarra.files.wordpress.com/2018/06/san-juan-de-la-cadena.pdf

http://www.sanjuandelacadena.com/el-alumnado-de-5a-de-primaria-pide-ayuda/

https://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/web/blog/2018/05/31/presentacion-proyec-
tos-aprendizaje-servicios/

12.5 xedea:
Hemendik 2030era, hondakinen sorrera nabarmen murriztea prebent-
zio-, murrizketa-, birziklatze- eta berrerabilpen-jardueren bidez.

12.6 xedea:
Enpresei, batez ere enpresa handiei eta nazioz gaindiko enpresei, jar-
dunbide iraunkorrak har ditzaten eta txostenak aurkezteko zikloan ja-
sangarritasunari buruzko informazioa sar dezaten bultzatzea.

15.1 xedea:
2020rako, lehorreko ekosistemen eta ur gezako barneko ekosistemen 
kontserbazioa, berrezarpena eta erabilera jasangarria zaintzea, bai-
ta basoek, hezeguneek, mendiek eta eremu idorrek ematen dituzten 
zerbitzuak ere, bat etorriz nazioarteko hitzarmenen arabera hartutako 
betebeharrekin.

15.5 xedea:
Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen degrada-
zioa murrizteko, dibertsitate biologikoaren galera geldiarazteko eta, 
2020rako, arriskuan dauden espezieak babesteko eta desagertu dai-
tezen saihesteko.

15.7 xedea:
Premiazko neurriak hartzea isileko ehizari eta flora- eta fauna-espezie 
babestuen trafikoari amaiera emateko, eta basoko produktuen legez 
kanpoko eskariari eta eskaintzari aurre egiteko.

12
. G

HI 12 EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO 
ARDURATUA

15
. G

HI

15 LEHORREKO 
BIZITZA
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Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara 
Behar soziala

Tindoufeko (Aljeria) errefuxiatu sahararren 
kanpamenduetan, kultura eta hezkuntza 
eskuratzea oso zaila da. Haurrek duten ga-
bezietako bat liburutegi, material didaktiko 
eta kulturarako sarbide murriztua da.

Zerbitzua
Iruñeko hainbat eskolatako ikasleek kamishi-
bais izeneko material didaktikoa egin dute; 
ipuinak dira, eta kontalari batek kontatzen 
ditu laminak pasatzen doan bitartean. Testua 
laminen atzean dago, kontalariak irakurriz 
istorioa jarraitu dezaen, eta entzuleei konta-
tu diezaien. Eskola horietan egindako dirua 
biltzeko kanpainen bidez, lortu egin dituzte 
errefuxiatuen kanpamenduetan liburutegiak 
eta bibliobus bat eraikitzeko baliabideak.

Ikaskuntzak
Ikaskuntzak askotarikoak izan ziren, proie-
ktua hezkuntza-etapa desberdinetan garatu 
zelako. Arlo linguistikoa eta artistikoa landu 
ziren nagusiki. Gainera, parte-hartzaileek 

haur horiek eta haien familiek bizi duten 
egoera zaurgarria ezagutu ahal izan zuten. 
Enpatia, sentsibilitatea eta akonpainamen-
dua garatu zituzten egoera zailetan bizi diren 
pertsonekiko. Talde lanean aritu ziren, eta 
motibatu egin ziren egiten zutenak besteei 
laguntzeko balio zuelako.

Sare lana
Proiektu honen bultzatzailea Saharako Ka-
biak-Nidos del Sahara da. Helburu hauek 
ditu: batetik, Saharako kulturaren eta lite-
raturaren eta Nafarroaren arteko lankidet-
za-zubiak eraikitzea; eta, bestetik, errefu-
xiatu-guneetako liburutegiei baliabideak 
ematea. Sahararen Aldeko Idazleen Elkartea-
rekin (Bubisher) kolaboratu ohi dute. Proiektu 
honetan parte hartu duten ikastetxeak hauek 
dira: Iruñeko Jaso Ikastola, Sanduzelai eta 
Bernat Etxepare ikastetxeak, eta Berriozarre-
ko Mendialdea eskola; Bigarren Hezkuntzan, 
Iturrama Institutua, zehazki Batxilergo Artis-
tikoa eta Iruñeko Arte Eskolako bi modulu.

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

17.1 xedea: 
Barne-baliabideen mobilizazioa indartzea, garapen bidean dauden he-
rrialdeei nazioarteko laguntza emanez ere, diru-sarrera fiskalak eta 
bestelakoak biltzeko gaitasun nazionala hobetzeko.

17
. G

HI 17 ITUNAK, 
HELBURUAK 
LORTZEKO
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Informazio gehiago

https://katakrak.net/cas/agenda/maite-ramos-saharako-kabiak

http://www.berriozar.es/saharako-kabiak-nidos-del-sahara/

http://www.bubisher.org/

17
. G

HI 17 ITUNAK, 
HELBURUAK 
LORTZEKO

17.9 xedea:
Garapen bidean dauden herrialdeetan gaitasun eraginkorrak eta 
espezifikoak sortzeko jarduerak egiteko nazioarteko laguntza han-
ditzea, Garapen Iraunkorrerako Helburu guztiak ezartzeko plan 
nazionalak babesteko, baita ipar-hego, hego-hego lankidetza, eta 
lankidetza triangular delakoaren bidez ere.
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Eskolak betetzenEskolak betetzen
Behar soziala

Souss-Massa-Draa eskualdea (Maroko) he-
rrialdeko txiroenetako bat da. Egoera sozioe-
konomikoaren ondorioz, gazte askok beste 
eskualde batzuetara edo Europara emigrat-
zen dute lan bila. Horrela, bertako biztanleek 
ez dute oinarrizko azpiegiturak eraiki eta 
mantentzeko baliabiderik, hala nola esko-
lak edo anbulategiak. Urtero, komunitateko 
liderrek oinarrizko premia larrienak zeintzuk 
diren adierazten dute.

Zerbitzua
Elektrizitate, igeltserotza edo lorezaintza 
ikasketetako Lanbide Heziketako hainbat zi-
klotako 30 ikasle joaten dira udaro Marokoko 
eskualde horretara, eskolak zaharberritzera 
eta okerren dauden anbulategiak hornitzera. 
Horrela, hezkuntzaren eta herritarren oina-
rrizko zerbitzuen arloan, batez ere emaku-

meen, haurren eta gazteen beharrizanei 
erantzun nahi diete.

Ikaskuntzak
Salamancako eskolan ikasi dituzten ezagut-
zak aplikatzeko aukera izateaz gain, parte 
hartzen duten ikasleek trebetasun sozialak, 
talde-lana eta autoestimua eskuratzen dituz-
te. Kontuan izan behar da proiektu honetan 
parte hartzen duten ikasle horietako asko 
sozialki zaurgarriak direla.

Sare lana
Salamancako Santiago Uno Eskola Etxeak 17 
urte daramatza proiektu hau sustatzen. Horre-
tarako, irakasle eta mediku boluntarioak izan 
dituzte, ikasleez gain. Proiektu hau Europako 
Batasunaren, Amalou Elkartearen, Filaleko Tajajt 
Eskolaren, Marokoko hezkuntza-erakundeen 
eta eskualdeko tokiko komunitatearen lankidet-
zari esker egin ahal izan da. 

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

3.5 xedea: 
Mendekotasuna sortzen duten substantzien abusuaren prebentzioa 
eta tratamendua indartzea, estupefazienteen erabilera okerra eta alko-
holaren kontsumo kaltegarria barne.

3.8 xedea:

Osasun-estaldura unibertsala lortzea, bereziki finantza-arriskuen aur-
kako babesa, kalitatezko funtsezko osasun-zerbitzuak eskuratzea eta 
pertsona guztientzako sendagai eta txerto seguruak, eraginkorrak, es-
kuragarriak eta kalitatezkoak eskuratzea.

4.a xedea:
Desgaitasunen bat duten haurren eta pertsonen beharrak eta genero-des-
berdintasunak kontuan hartzen dituzten hezkuntza-instalazioak eraikitzea 
eta egokitzea, eta ikasle guztiontzako ikasteko ingurune seguruak, indar-
keriarik gabekoak, inklusiboak eta eraginkorrak eskaintzea.

4.
 G

HI 4 KALITATE 
ONEKO HEZKUNTZA

3.
 G

HI 3 OSASUNA 
ETA ONGIZATEA
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8.5 xedea:
Hemendik 2030era bitartean, emakume eta gizon guztientzako enple-
gu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea, gazteak eta desgaita-
suna duten pertsonak barne, baita balio bereko lanagatik ordainsari 
berdina lortzea ere.

8.6 xedea:
Hemendik 2020ra bitartean, nabarmen murriztuko da lanik ez duten 
eta ikasketak egiten eta gaikuntzarik jasotzen ez duten gazteen pro-
portzioa.

8.8 xedea:
Lan-eskubideak babestea eta lan-ingurune segurua eta arriskurik ga-
bea sustatzea langile guztientzat, langile migratzaileak barne, bereziki 
emakume migratzaile eta enplegu prekarioak dituzten pertsonentzat.

Informazio gehiago
https://redaps.files.wordpress.com/2019/02/llenando-escuelas.pdf

8.
 G

HI 8 LAN DUINA ETA 
HAZKUNDE 
EKONOMIKOA
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Hahatay-rekin birziklatuzHahatay-rekin birziklatuz
Behar soziala

Gandiol udalerrian (Senegal) hondakin 
plastikoen kudeaketak eragindako inguru-
men-arazo larria dute. Gainera, herriko hau-
rrentzako eskola bat eraiki nahi dute.

Zerbitzua
Lanbide Heziketako ikasleek, irakasleek 
zuzenduta, lau makina eraikitzen dituzte (bi-
rringailua, estrusio-makina, injektorea eta 
konpresorea), Gandioleko (Senegal) hon-
dartzetan metatutako plastikoak tokiko ko-
munitaterako objektu erabilgarri bihurtzeko: 
baldosak, teilak, eskutokiak… Material ho-
rien salmentatik lortutako baliabideek eskola 
eraikitzeko balio dute.

Ikaskuntzak

Soldadura eta galdaragintza, Mekanizazioa, 
Ingurumen Hezkuntza, Metalezko Eraikunt-
zak, Sistema Elektrotekniko eta Automatiza-
tuak eta Arriskuen Prebentzioa heziketa-zi-
kloetako moduluetan jasotako prestakuntza 
aplikatu zuten, makinak fabrikatzeko. Gai-
nera, ikasleek taldean lan egiten ikasi zuten, 
benetako egoeretan profesionalki trebatu zi-
ren, eta aktiboki lagundu zuten tokian bertan 
makinak instalatzen.

Sare lana
Muskizko (Bizkaia) Somorrostro Heziketa 
Zentroak lankidetza estua izan du Gandio-
leko Pilote Barre eskolarekin (Senegal) eta 
Gandioleko Hahatay Sonrisas elkartearekin.

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

1.5 xedea
2030erako, pobreen eta egoera zaurgarrian dauden pertsonen erresi-
lientzia sustatzea, eta klimarekin eta ekonomia-, gizarte- eta inguru-
men-arloko beste hondamendi batzuekin lotutako muturreko fenome-
noekiko arriskua eta kalteberatasuna murriztea.

4.1 xedea
Hemendik 2030era bitartean, haur guztiek lehen eta bigarren hezkunt-
za amaitzen dutela ziurtatzea. Irakaskuntza hori doakoa, ekitatiboa eta 
kalitatezkoa izan behar da, eta ikaskuntza-emaitza egokiak eta era-
ginkorrak sortu behar ditu.

4.2 xedea
Hemendik 2030era bitartean, haur guztiek lehen haurtzaroan kalita-
tezko arreta eta garapenerako zerbitzua eta eskolaurreko hezkuntza 
jaso ditzaten bermatzea, lehen hezkuntzarako prest egon daitezen.

1.
 G

HI 1 POBREZIA  
DESAGERTZEA

4.
 G

HI 4 KALITATE 
ONEKO HEZKUNTZA
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4.5 xedea
Hemendik 2030era, hezkuntzan genero-desberdintasunak ezabatzea 
eta egoera zaurgarrian dauden pertsonentzako (desgaitasuna duten 
pertsonak, herri indigenak eta egoera zaurgarrian dauden haurrak bar-
ne) berdintasunezko sarbidea bermatzea irakaskuntzaren eta lanbi-
de-heziketaren maila guztietarako.

4.a xedea
Desgaitasunen bat duten haurren eta pertsonen beharrak eta gene-
ro-desberdintasunak kontuan hartzen dituzten hezkuntza-instalazioak 
eraikitzea eta egokitzea, pertsona guztientzako ikaskuntza-ingurune 
seguruak, indarkeriarik gabekoak, inklusiboak eta eraginkorrak eskai-
niko dituztenak.

11.6 xedea
Hemendik 2030era bitartean, hirietako per capita ingurumen-inpaktu 
negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta 
udal-hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.

11.b xedea

Hemendik 2020ra, nabarmen handitzea gizarteratzea, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta hari egokitzea eta 
hondamendien aurreko erresilientzia sustatzeko politika eta plan in-
tegratuak hartzen eta inplementatzen dituzten hirien eta giza kokale-
kuen kopurua, eta, 2015-2030 aldirako arriskuen kudeaketa integrala 
garatu eta praktikan jartzea, Hondamendien Arriskua Murrizteko Sen-
dai-ko Esparruarekin bat etorriz.

14.2 xedea
2020tik aurrera, itsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu iraunko-
rrean kudeatu eta babestea, ondorio kaltegarri garrantzitsuak saihes-
teko, baita ekosistema horien erresilientzia indartzeko ere, eta horiek 
leheneratzeko neurriak hartzea, ozeanoen osasuna eta produktibitatea 
berrezartzeko.

Informazio gehiago
https://www.aprendizajeservicio.net/premio-cooperacion-al-desarrollo-2/

https://hahatay.org/index.php/es/que-hacemos/desarrollo/11-proyectos/proyectos-finalizados/15-es-
cuela-infantil-de-pilote-barre

OD
S 
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IRAUNKORRAK
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Sahararako laguntza humanitarioaren logistikaSahararako laguntza humanitarioaren logistika
Behar soziala

Aljeriako kanpalekuetan bizi diren 173.500 
errefuxiatu sahararrek bizirik irauteko, la-
guntza humanitarioaren menpe daude, batez 
ere Nazio Batuen Elikagaien Mundu Pro-
gramak emandakoa, banaketa-programa 
konplexu baten bidez iritsi ohi dena. Hori 
gertatzeko, beharrezkoa da oinarri logistiko 
batzuk eta ibilgailu-flota bat mantentzea. Ez 
da lan erraza, basamortuaren baldintza go-
gorrak eta baliabideen eskasia direla eta.

Zerbitzua
Ikasleek Saharako Ilargi Gorriaren Garraio 
Basearekin lan egiten dute baseko bilte-
giak berregokitzeko proiektuan, bai alderdi 
fisikoan, bai alderdi informatikoari eta ku-
deaketari dagokionez ere. Zerbitzu honek 
bi fase eskatzen ditu: batetik, aurrez aztertu 
eta hausnartu behar da, eta, bestetik, lekuan 
bertan inplementatu behar da. Horrek esan 

nahi du 13 ikasle Tindoufen (Aljeria) dagoen 
oinarri logistikora joan behar direla.

Ikaskuntzak
Lanbide Heziketako, Garraioko eta Logis-
tikako goi-mailako heziketa-zikloan esku-
ratutako ezagutzak aplikatzea, kasu erreal 
batean. Talde-lana, errealitatearen analisia, 
errefuxiatuen egoerarekiko sentsibilizazioa, 
gazteen ahalduntzea, baliabideen kudeake-
ta, egoera zaurgarrian dauden pertsonei zer-
bitzua emateko lana.

Sare lana
Centro Integrado de Cuatrovientos zentroa 
(Iruñea) elkarlanean ari da Saharako Ilargi 
Gorriarekin, Garraio Baseko langile sahara-
rrekin, Mugarik Gabeko Langile eta Teknika-
rien Elkartearekin (ATTsF) eta AECIDekin.

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

1.5 xedea
2030erako, pobreen eta egoera zaurgarrian dauden pertsonen erresi-
lientzia sustatzea, eta klimarekin eta ekonomia-, gizarte- eta inguru-
men-arloko beste hondamendi batzuekin lotutako muturreko fenome-
noekiko arriskua eta kalteberatasuna murriztea.

1.a xedea
Hainbat iturritatik datozen baliabideen mobilizazio handia bermatzea, 
baita garapenerako lankidetza hobetuz ere, garapen bidean dauden 
herrialdeei (bereziki, gutxien aurreratuta dauden herrialdeentzat) ba-
liabide nahikoak eta aurreikusteko modukoak emateko, pobreziari di-
mentsio guztietan amaiera emateko programak eta politikak praktikan 
jartzeko.

1.
 G

HI 1 POBREZIA  
DESAGERTZEA
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2.1 xedea
2030erako gosea ezabatzea eta pertsona guztiek, bereziki pobreek 
eta egoera zaurgarrian dauden pertsonek, bularreko haurrak barne, 
urte osoan elikadura osasungarria, nutritiboa eta nahikoa izan dezaten 
bermatzea.

2.2 xedea
2030erako, malnutrizio mota guztiak ezabatzea, baita, beranduenez 
2025ean, 5 urtetik beherako haurren hazkuntza eta ahulduraren atze-
rapenari buruz nazioartean hitzartutako xedeak lortzea ere, eta nera-
been, emakume haurdunen eta bularreko haurren eta adineko pertso-
nen nutrizio-beharrei heltzea.

16.2 xedea
Haurren aurkako tratu txarrei, esplotazioari, salerosketari eta indarke-
ria- eta tortura-mota guztiak ezabatzea.

17.1 xedea
Barne-baliabideen mobilizazioa indartzea, garapen bidean dauden he-
rrialdeei nazioarteko laguntza emanez ere, diru-sarrera fiskalak eta 
bestelakoak biltzeko gaitasun nazionala hobetzeko.

17.3 xedea
Hainbat iturritako finantza-baliabide gehigarriak mugiaraztea garapen 
bidean dauden herrialdeetarako.

17.6 xedea
Ipar-hego, hego-hego lankidetza eta lankidetza triangular delakoa 
hobetzea, eskualde-mailakoa zein nazioartekoa, zientziaren, tekno-
logiaren eta berrikuntzaren arloan, eta ezagutza-trukea areagotzea, 
elkarren artean adostutako baldintzetan, baita dauden mekanismoen 
arteko koordinazioa hobetuz ere, bereziki Nazio Batuen mailan, eta 
teknologia errazteko mundu mailako mekanismo baten bidez.

Informazio gehiago
https://www.goteo.org/project/logistica-ayuda-humanitaria-sahara

2.
 G

HI 2 GOSERIK  
EZ IZATEA

16
. G

HI 16 BAKEA, JUSTIZIA 
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17
. G
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Botila-futbolaBotila-futbola
Behar soziala

Haitiko jendartea oso gogor jo dute azken ha-
markadan hondamendi naturalek. Munduko 
herrialde pobreenetakoa da, haurrak bereziki 
zaurgarriak dira egoera horren aurrean, eta 
laguntza behar dute kalitatezko hezkuntza 
jaso ahal izateko.

Zerbitzua
DBHko 1. mailako ikasleek, Haitiko ikasleak 
kirol “berri” batean, “botila-futbolean”, jo-
lasten ikusten dituzten dokumental batetik 
abiatuta, joko horren arauak eurek ikastea 
eta Asturiasko eta Frantziako hainbat ikas-
tetxe inplikatzen dituen munduko txapelketa 
bat antolatzea erabaki dute. Bere ikaskide 
haitiarrengandik ikasitako esperientzia ludi-
ko horri esker, dirua bildu, eta, horren bidez, 
kalitatezko hezkuntza sustatzen dute Antille-
tako herrialde horretan.

Ikaskuntzak
Parte hartu duten ikasleek hainbat irakasgai-
tik abiatu dute lanketa: Gorputz Hezkuntza, 
Etika, Informatika, Hizkuntzak eta abar landu 
dituzte zeharka. Trebetasun fisikoak garatu 
dituzte, hizkuntzak praktikatu dituzte, tal-
dean lan egin dute, txapelketa bat antolat-
zeko erronkari aurre egin behar izan diote, 
enpatia garatu dute, etab.

Sare lana
Proiektu honetan Gijongo (Asturias) bost 
ikastetxetako ikasleek, Frantziako ikaste-
txe batek eta Haitiko beste batek hartu dute 
parte. Elkarlanean aritu dira Oxfam Intermon 
GKEarekin, Gorputz- eta kirol-jardueren ani-
mazioko goi-mailako teknikari ikasleekin, 
Asturiasko Lankidetza Agentziarekin, Astu-
riasko Gobernuko Kirol Zuzendaritza Nagu-
siarekin, Gijongo Udalarekin eta CTIC Funda-
zioarekin.

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

10.2 xedea
Hemendik 2030era, pertsona guztien gizarteratze sozial, ekonomiko 
eta politikoa sustatu eta bultzatuko da,  edozein dela ere haien adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomi-
koa edo beste edozein baldintza.

17.16 xedea
Ipar-hego, hego-hego lankidetza eta lankidetza triangular delakoa 
hobetzea, eskualde-mailakoa zein nazioartekoa, zientziaren, tekno-
logiaren eta berrikuntzaren arloan, eta ezagutza-trukea areagotzea, 
elkarren artean adostutako baldintzetan, baita dauden mekanismoen 
arteko koordinazioa hobetuz ere, bereziki Nazio Batuen mailan, eta 
teknologia errazteko mundu mailako mekanismo baten bidez.

10
. G

HI
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Informazio gehiago
https://redaps.files.wordpress.com/2017/12/209-futbolbotella.pdf

https://www.zerbikas.es/futbolbotella-el-proyecto-de-aprendizaje-servicio-en-el-cual-chicos-y-chi-
cas-asturianos-aprenden-un-nuevo-deporte-de-la-mano-de-chicos-y-chicas-de-haiti/

17.17 xedea
Ekologikoki arrazionalak diren teknologien garapena sustatzea, baita 
teknologia horiek garapen bidean dauden herrialdeetara transferitzea, 
zabaltzea eta hedatzea ere, baldintza onuragarrietan, baita emaki-
da-baldintzetan eta lehentasunezko baldintzetan ere, bi aldeek ados-
tutakoaren arabera.

17
. G

HI 17 ITUNAK, 
HELBURUAK 
LORTZEKO
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Marchenako xaboiaMarchenako xaboia
Behar soziala

Garapen bidean dauden herrialde batzue-
tan, material higienikoaren gabeziak osasun 
arazo handiak eragiten ditu. Testuinguru 
horretan, ingurumena zaintzeko eta Corbo-
nes ibaiaren (Sevilla) kutsaduraren aurka 
borrokatzeko proiektu bat lotu ahal izan da: 
erabilitako olioa baliatuta xaboia egin eta 
produktu hori Togoko edo Saharako lanki-
detza-proiektuetara bidaltzen da. 

Zerbitzua
Marchenako (Sevilla) bi ikastetxetako Lehen 
Hezkuntzako ikasleek kanpainak egin dituzte 
herritarrak kontzientziatzeko erabilitako olioa 
beren etxeetako hustubideetatik ez isurtzeko 
eta, ondorioz, herriko ibaia ez kutsatzeko. 
Herritarrei olio erabila emateko gonbita egin 
diete. Olio horrekin xaboia egiten dute. Xa-
boia hezkuntza-komunitatearen artean ba-
natzen da, beren eskualdean beharra duten 
kolektiboen artean, eta garapen-bidean dau-

den herrialdeetako lankidetza-proiektuetara 
bidaltzen da.

Ikaskuntzak
Lehen Hezkuntzako hainbat mailatako ikas-
leek konpetentzialki ikasten dute ingurume-
na zaintzearen, xaboia fabrikatzearen eta 
behar duten pertsonei laguntzearen garrant-
zia. Hizkuntza-, enpatia- edo lankidetza-tre-
betasunak garatzen dituzte. Natur ZIentzien, 
Hizkuntzaren edo Matematikaren arloko 
edukiak ikasten dituzte.

Sare lana
Proiektu hori garatzeko, Padre Marchena 
ikastetxea eta Marchenako Juan XXIII ikas-
tetxea (Sevilla) elkarlanean ari dira inguruko 
udalekin, elkarte ekologista eta solidarioekin, 
ikastetxeetako familiekin, Togoko San Frant-
zisko Asiskoaren ahizpekin eta saharar he-
rriari laguntzeko elkarteekin.

Garapen Iraunkorrerako HelburuakGarapen Iraunkorrerako Helburuak

6.3 helburua
Hemendik 2030era, uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, 
isuriak geldiaraziz eta produktu kimikoen eta material arriskutsuen 
isurketa murriztuz, tratatu gabeko hondakin-uren ehunekoa erdira mu-
rriztuz eta birziklatzea eta arriskurik gabeko berrerabiltzea nabarmen 
areagotuz mundu osoan.

12.5 xedea
Hemendik 2030era, hondakinen sorrera nabarmen murriztea prebent-
zio-, murrizketa-, birziklatze- eta berrerabilpen-jardueren bidez.

15. GIH. Lurreko ekosistemetako bizitza. 

6.
 G

HI 6 EDATEKO URA 
ETA SANEAMENDUA

12
. G

HI 12 EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO 
ARDURATUA
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15.1 xedea 
2020rako, lehorreko ekosistemen eta ur gezako barneko ekosistemen 
kontserbazioa, berrezarpena eta erabilera jasangarria zaintzea, bai-
ta basoek, hezeguneek, mendiek eta eremu idorrek ematen dituzten 
zerbitzuak ere, bat etorriz nazioarteko hitzarmenen arabera hartutako 
betebeharrekin.

15.5 xedea
Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen degrada-
zioa murrizteko, dibertsitate biologikoaren galera geldiarazteko eta, 
2020rako, arriskuan dauden espezieak babesteko eta desagertu dai-
tezen saihesteko.

17.16 xedea
Ipar-hego, hego-hego lankidetza eta lankidetza triangular delakoa 
hobetzea, eskualde-mailakoa zein nazioartekoa, zientziaren, tekno-
logiaren eta berrikuntzaren arloan, eta ezagutza-trukea areagotzea, 
elkarren artean adostutako baldintzetan, baita dauden mekanismoen 
arteko koordinazioa hobetuz ere, bereziki Nazio Batuen mailan, eta 
teknologia errazteko mundu mailako mekanismo baten bidez.

17.17 xedea
Ekologikoki arrazionalak diren teknologien garapena sustatzea, baita 
teknologia horiek garapen bidean dauden herrialdeetara transferitzea, 
zabaltzea eta hedatzea ere, baldintza onuragarrietan, baita emaki-
da-baldintzetan eta lehentasunezko baldintzetan ere, bi aldeek ados-
tutakoaren arabera.

Informazio gehiago
https://redaps.files.wordpress.com/2017/12/202-el-jabc3b3n-de-marchena.pdf
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