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2.1.  
Iraunkortasunerako Hezkuntza

XX. mendeko 90en hasieran, gure mundu honetako bi-
ztanleak 6.000 milioi ginelarik eta baliabide naturalak, 
aldiz, mugatuak, agerikoa zen zenbateraino zegoen 
andeaturik planetaren ingurumena, eta premiazkoa 
zela gizakiok eta gizarteek bestelako jokamoldeak 
hartzea iraunkortasunaren onerako. Prozesua bi-
zkortzeko, Ingurumen eta Garapenari buruzko Nazio 
Batuen Konferentzia (UNCED) antolatu zen Rio de Ja-
neiron. “Rio 92” izenez ezagutuko zen ekimen hartaz 
geroztik, “iraunkortasuna” eta “garapen iraunkorra” 
ohiko terminoak dira.

Harrezkeroztik zabalduz joan da Iraunkortasunerako 
Hezkuntzaren kontzeptua (IH), nazioarteak gero eta 
barneratuago baitu IHa funtsezko elementua dela lortu 
nahi bada hezkuntza eta ikaskuntza integratzaileak eta 
kalitatezkoak izatea eta garapen iraunkorraren motor 
gisa jokatzea. Hala jasotzen da, hain zuzen ere, hainbat 
gobernuarteko itunetan, besteak beste klima-aldake-
tari buruzkoan (Aldaketa Klimatikoari buruzko Nazio 
Batuen Hitzarmen Markoaren 6. artikulua eta Dohako 
lan-programa), dibertsitate biologikoari buruzkoan (Di-
bertsitate Biologikorako Nazio Batuen Hitzarmenaren 
13. artikulua eta lan-egitarauak eta Hitzarmenari lo-
tutako erabakiak), hondamen-arriskua murriztekoan 
(Hyogoko Ekintza Esparrua 2005-2015), kontsumo 
eta ekoizpen iraunkorretarakoan (Kontsumo eta Ekoiz-
pen Iraunkorrerako Ekintzen Hamar Urteko Programa 
[2012-2021]: Bizimodu eta Hezkuntza Iraunkorren 
Programa) eta haurren eskubideei buruzkoan (Hau-
rren Eskubideei buruzko Nazio Batuen Hitzarmena: 
24.[2], 28. eta 29. artikuluak). Esandakoaren erakus-
garri, IHa ere helburu bat da Denontzako Hezkuntzari 
buruzko2014ko Munduko Bilerak onartutako Mus-
kat-eko Hitzarmenaren eginkizunen artean, eta onar-
tua izan da, orobat, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 
Lan Talde Irekiak Garapen Iraunkorrari begira egindako 
Helburuen proposamenean.

Deskribatu dugun prozesuan, IHa tresna bat da eza-
gutza, trebetasunak, ikusmoldeak eta balioak garatze-
ko, eta horiei esker, adin guztietako pertsonak gai izan 
daitezen beren erantzukizunen jabe egiteko, etorkizun 

iraunkor bat eraikitzeko eta hartaz gozatzeko, gizarte 
bidezkoago, ekologiko eta kultur aldetik askotarikoe-
tan eta, ekonomiari dagokionez, eredu dinamikoago 
eta ingurumenarekiko arduratsuago batean.

Hezkuntza formalaz gain, Iraunkortasunerako Hezkun-
tzaren parte dira hezkuntza ez-formala eta bizi bitar-
teko ikaskuntza ere, ume-umetatik zahartzarora arte. 
Bost dira IHaren ikasbide nagusiak kalitateko hezkunt-
zara iristeko: 

 � jakiten ikastea
 � izaten ikastea
 � elkarbizitzen ikastea
 � egiten ikastea
 �  nork bere burua eta gizartea bera eraldatzen 
ikastea

Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzak lan-alor ditu, be-
raz, pentsamolde kritikoa sustatzea eta norbanakoa 
etorkizunari buruzko hipotesiak pentsatzeko, sistema 
konplexuak ulertzeko eta erabakiak partaidetzaren bi-
tartez eta elkarlanean hartzeko gaitzea. Baina horrez 
gain, xede du ekintzarako parte hartzea ere, egoeraren 
jakitun izatea ez delako nahikoa, berez, aldaketak ger-
tarazteko.Sentsibilizatzeaz eta ezagutzak eskaintzeaz 
harago, konpromisoa eta esku hartzea IHrako progra-
men funtsezko alderdiak dira, ekinbide emankorrak 
direlako ez bakarrik hezteko, baita eraldaketa susta-
tzeko ere baizik: gure ikaspenak batik bat parte-hartze 
aktiboaren eta horri lotutako bizipenen emaitza dira, gi-
zakiaren esperientzia praktikoak haren bizitza pertsona 
zein profesionalari gehitzen zaizkiolako (hezkuntzaren 
ikuskera konstruktibista).

Ikaskuntza-eredu horretan, protagonista ikasten due-
na da, eta tresna berritzaileak jarri behar zaizkio es-
kura, maiz teknologia berriekin batera, bere ezagutzak 
eta egiteko gaitasuna handitzen dituen neurrian auto-
nomia, jakintza eta beregaintasuna ere irabaz ditzan. 

Zerikusia du, bestalde, garapen iraunkorrerako egitas-
mo orokorrekin, esate baterako Rio+20 Konferentzia-
ren amaierako adierazpenean jasotakoarekin, berau 
ere globala elkarrekin lotutako gaiei heltzen dielako, 
hala nola pobrezia gutxitzea, aldaketa klimatikoa, hon-
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damen-arriskuak murriztea, biodibertsitatea eta kon-
tsumo eta ekoizpen arduratsuak. Tokian tokiko ezau-
garriei adi, kulturen aniztasuna errespetatzen du.

Baina IHak gero eta garrantzi handiagoa hartu duen 
arren, badago oraindik zereginik hezkuntzaren eta 
ikaskuntzaren alor guztietaraino irits dadin, besteak 
beste esparru horiek baliabide didaktikoez hornitzea, 
hezkuntza-prozesuak ikaskuntza-modu berritzaile 
bat sustatu behar baitu, aurreikusteko kapaza eta 
parte-hartzearen bultzatzailea, ikasleak ez duelako 
soilik ulertu behar, ulertutakoaren eragile ere izan 
baizik.

IHak, gainera, zerikusia du herri bakoitzeko aukera 
eta arazoekin eta bertako baliabideak erabiltzeko 
erarekin, toki eta eskualde mailako garapenarekin, 
beraz. Eta azken hori izanik, hain zuzen ere, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren jarduketa-esparrua, foru-adminis-
trazio honek, garapen iraunkorrean oinarritutako po-
litikak sortu beharraren jakitun, berrikusi eta egunera-
tu egin du Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkuntzako 
Ekintza Egitasmoa, eta 2015etik 2020ra bitarteko 
aldian garatu dadin egokitu.

2.2.  
Zeregin berriak: Gaur ikasiz,
etorkizuna iraunkorra

Nazio Batuen ekimenez, 2005etik 2014rako aldia Ga-
rapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkada izan 
da, muinezko ideia gisa harturik hezkuntza tresna 
paregabea dela gizarte iraunkorrak eraikitzeko behar 
diren balioak, ezaupideak, gaitasunak eta ahalmenak 
lortu nahi baditugu.  

Hamarraldiari amaiera emateko, 2014ko azaroaren 
10etik 12ra Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzari (IH) 
buruzko Munduko Konferentzia egin zen Aichi-Nago-
yan (Japonia), UNESCOk bultzatua eta “Gaur ikasiz, 
etorkizuna iraunkorra” goiburu aukeraturik.Hamarral-
dian izandako aurrerapenen eta esperientzien berri 
emateaz gain, Konferentzian IHaren hurrengo pausua 
izango denari ekin zitzaion: Ekintza Plan Globala.

Hamarraldiaz ateratako ondorioen artetik azpimarra-
tzekoa da, bereziki, IHa estatuen zein nazioartearen 
agendetan sartu dela, aurrerapausoak izan direla arau-
dietan, gero eta hobeto ulertzen dela IHaren kontzep-
tua eta ugari sortu diren jokamolde egokiak. 

Gainera, Hamarraldian zehar hezkuntza-sistemek gero 
eta ardura handiagoa erakutsi dute iraunkortasuna lor-

tzeko ahaleginetan, ikasleak datozen erronkei eusteko 
trebatuz. Izan ere, IHak irispidea erraztu die teknologia 
berrien bidezko heziketa interaktibora, haien pentsae-
ra kritikoa akuilatu du eta, oro har, bikain txartatu da 
hezkuntza arautuan. Dena den, egia bada ere IHa gero 
eta barneratuago dagoela hezkuntza formalean zein 
ez-formalean, lana ez da amaitu alor horretan.Antzera 
gertatzen da lanbide-heziketan eta ikasketa teknikoan, 
dagoeneko gauzak egiten hasi den arren gehiago ga-
ratu behar baita egitasmoa. 

Lidergo politikoa funtsezkoa izan da bidea urratzeko, 
baina beharrezkoa ikusten da erakundeek IHrako egi-
tasmo guztiak bateratu ditzaten, ikuspegi koherente 
batekin jokatuz. 

Alderdi interesdunen arteko itunek ikusgai jarri dituzte 
lankidetzaren onurak. Horren adibide dira unibertsita-
teen arteko sinergiak, eta, emaitzetako bat, nazioarte 
mailan eratu den elkarlan-plataforma. 

Toki mailan, hartutako neurriak funtsezkoak izan dira; 
ildo horretatik, tokiko konpromisoen kopuruak gora 
egin du, eta agerian geratu da tinkoago lan egin be-
harra. 

Ikusi da, halaber, alderdi interesdun guztiek esku hartu 
beharko luketela, elkarlanean eta eraldaketa helburu, 
ezaupideak sortzeko, zabaltzeko eta erabiltzeko aha-
leginetan. Hala dagokie egitea, bereziki, hezkuntza-mi-
nisterioei, IHan ardura duten gainerako ministerioei, 
goi-hezkuntzako erakundeei eta bestelako ezagu tza-
komunitateei.Horrekin bat, lan egin behar da berrikun-
tzaren sustapenak sektoreen eta jakintza-arloen arteko 
mugak zeharkatu ditzan, garapen iraunkorren aldeko 
erabakiak eta ahalmenak erraztuz zientzien, politiken, 
kudeaketaren eta IHaren arteko interfazean eta arre-
ta eta begirune handiz tratatuz gazteen parte-hartzea, 
haiek direlako interesdun nagusiak. 

Gobernuen rolari dagokionez, esan beharra dago 
UNESCOren kide diren estatuek ahalegin handiagoak 
egin beharko lituzketela, era honetan:

a.  Hezkuntzaren euskarri diren helburuak eta ba-
lioak berraztertu, ea zenbateraino laguntzen 
duten hezkuntza-politikak eta ikasketa-progra-
mek IHaren helburuak betetzen; IHa sendoago 
txertatu hezkuntzan, prestakuntzan eta garapen 
iraunkorrerako politiketan, aparteko garran-
tzia emanez sistema osoari erreparatzen dioten 
ikuspegi orokorrei, elkarlanari eta alderdi inte-
resatuen elkarteei, kontuan harturik haietan bat 
egiten dutela hezkuntzaren alorreko ordezkariek, 
sektore pribatukoek, gizarte zibilekoek eta, oro 
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har, garapen iraunkorraren inguruan diharduten 
eragileen ordezkariek; eta irakasleen zein beste-
lako hezitzaileen prestakuntza eta garapen pro-
fesionala bermatu, IHa behar bezala integraturik 
gera dadin hezkuntzan eta ikaskuntzan.

b.  IHa agerrarazi eta indartu bai 2015 ondoko 
agendan baita haren segimendu-prozesuetan 
ere, modu horretan bermatuz IHak hezkuntzaren 
helburu izaten jarraituko duela eta, horrez gain, 
zehar-gai bat ere izango dela Garapen Iraunko-
rraren Helburuen artean. 

Zailtasun handiak daude oraindik IHrako politikak eta 
programak garatzeko orduan: aurreikusi bezala buru-
tzen diren IHrako jarduerek epe finkoa izaten dute, 
eta aurrekontu mugatua; IHaren alorrean politikak eta 
praktikak ez datoz bat beharko luketen neurrian; IHa 
ez dago oraindik guztiz txertaturik hezkuntzako eta ga-
rapen iraunkorrerako programa nagusietan. Bestalde, 
garapen iraunkorrak dituen arazoak areagotu egin dira 
Hamarraldiaren hasieratik hona, eta azaleratu dira bes-
te betekizun batzuk, adibidez munduko herritartasuna 
bultzatu beharra aniztasuna ardatz harturik. Beha-
rrezkoa da, hartara, IHaren aldeko jarduerak indartzea.

Arrazoi horiek guztiek agerian jarri dute beharrezkoa 
dela premiazko ekintzei planteatzea, lanean jarraitzea 
eta ahalegin handiagoak egitea, IHaren Hamarraldiari 
segida emango dion IHrako Ekintza Programa Glo-
bal batekin: GAP ingelesezko sigletan (Global Action 
Programme). Asmoa da Programa beste ekarpen bat 
izan dadin 2015 ondoko Agendarako, kasu honetan 
Iraunkortasunerako Iragapenari begira, eta helburu du 
IHrako neurriak planteatzea eta indartzea hezkuntza-
ren, prestakuntzaren eta ikaskuntzaren maila eta alor 
guztietan eta, horrela, garapen iraunkorrerako aurre-
rapausoak azkartzea.Hamarraldian lanerako euskarri 
finkoak ezarri ziren bezalaxe, orain GAParen lehen 
bosturtekoan jarduerak sortu eta ugariagotu behar 
dira, IHa elementu erabakigarria izan dadin gizarteen 
erresistentziaren, erresilientziaren eta iraunkortasuna-
ren handitzean.

IHaren ahalmena guztiz eraginkorra izan dadin, Ekintza 
Programa Globalak (GAP) bost jarduera-alor zehatz le-
henetsiko ditu, Hamarraldian bostak funtsezkoak izan 
direlako IHa sustatzeko:

 �  IHa nazioarteko zein nazio mailako politiken 
osagai bihurtzea hezkuntza formalaren, ez-for-
malaren eta garapen iraunkorraren alorrei dago-
kienez. Politika horiek koherenteak izango dira, 
parte-hartze prozesuetan oinarrituak (gizarte zi-
bila, sektore pribatua, unibertsitatea eta tokiko 
komunitateak) eta erakundeen arteko koordina-
zioaren fruitu.

 �  Iraunkortasunerako jokamoldeak hezkuntzaren 
eta gaikuntzaren alorretara eramatea erakunde 
guztiak barne hatzen dituzten estrategien bitar-
tez. Irakaskuntzaren edukiak eta metodologia 
birbideratzeaz gain, beharrezkoa da campusak 
eta instalazioak eurak kudeatzeko erak bat etor 
daitezen garapen iraunkorrarekin, eta erakun-
deak berak elkarlanean jardun dezan garapen 
iraunkorrean interesa duten komunitateko beste 
alderdiekin. 

 �  Hezitzaileen, prestatzaileen eta gainerako aldake-
ta-eragileen gaitasuna indartzea beren lanarekin 
IHaren ikaskuntza erraztu dezaten, batik bat ga-
rapen iraunkorrarekin zerikusia duten gaietan eta 
beharrezkoak diren metodologia pedagogikoen 
aldetik.Eragileen multzo horretan daude, esko-
laurretik graduondora bitarteko irakasleez gain, 
sektore publikoko funtzionarioak, enpresa-arloko 
jarduleak, hedabideetako eta garapen-alorreko 
profesionalak eta garapen iraunkorrarekin lotu-
tako sektoreetan edo alor tematikoetan dihardu-
ten adituak ere. 

 �  IHa baliatuz, gazteak bultzatzea garapen iraunko-
rraren aldeko eragile gisa, gero eta neurri handia-
goan gazteak direlako, hain zuzen ere, hezkun-
tza-prozesuaren motorra, bereziki hezkuntza 
ez-formalean eta informalean. Hala izango bada, 
IHaren gaietan baliabide elektronikoen bidezko 
ikaskuntza sustatu beharko da, eta gazteei parte 
hartzeko ahalmenak eskaini, aldaketaren eragile 
bihur daitezen garapen iraunkorrerako prozesue-
tan mundu, nazio nahiz toki mailan. 

 �  Toki mailan garapen iraunkorrerako soluzioen 
bilaketa bizkortzea IHaren bitartez, alderdi inte-
resdunen arteko eztabaida eta lankidetza bultza-
tuz. Maiz, garapen iraunkorreko arazoen soluzio 
eraginkorrak eta berritzaileak toki-esparrutik da-
tozkigu.


