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02 Iraunkortasunerako kudeaketa
Iraunkortasunerako hezkun tza

JAKIN …JARDUN

Iraunkortasunerako 
hezkun tza
Guztion etorkizunerako ikasi

Iraunkortasunerako hezkun tza pen tsaera eta ekin tzen 

nazioarteko mugimendua da, eta per tsonak –urrun 

daudenak eta ondorengo belaunaldikoak barne–, 

aniztasuna, ingurumena eta planetaren baliabideak 

errespeta tzea eta zain tzea susta tzen du. Ondorioz, 

gizaki guztioi gure oinarrizko beharrak ase tzeko eta 

bizi tza betea izateko portaera eta jarduteak gara tzeko 

ahalmena ematen digu.

Iraunkortasuna zerumuga gisa

Iraunkortasunari buruz hitz egiten dugunean, ezin dugu alde batera u tzi kon tzeptu hori interpreta tzeko 
hainbat era daudela, eztabaidagarriak ba tzuetan, mundua ikusteko aurkako moduen, ideologia ezberdi
nen, hainbat ohitura eta jakin tza moten eta aurkako balio eta interes sistemen ondorioz. Mundu zatitu 
batean, ez da arraroa aberats eta boteredunek eta behar tsu eta baztertuek lehentasun ezberdinak izatea.

Gizarte eta ekonomia garapenaren ereduan, per tsonen eta herrien arteko gizarte eta ekonomia elkarrekin
tza eta horiek natura baliabideekin duten harremana da iraunkortasunerako prozesua errazten edo traba
tzen duena. Komunitateak gizarte aldetik bidezkoa, ekologikoki bideragarria eta ekonomikoki eraginkorra 
den garapen modurantz gida tzen dituen zerumuga gisa –betiere ingurumenaren mugak ezagutuz– uler 
dezakegu prozesu hori, aberastasuna birbana tzeko gai dena.

Iraunkortasunaren kon tzeptua abian jar tzea ez da erraza, beste gauza ba tzuen artean, dauden botere 
jarduerak eta harremanak zalan tzan jar tzen dituelako. Iraunkortasunaren ideia zehazteko bide bat proiek
tu zehatz bat bidezko tzen duten beharrak –materialak, gizarte arlokoak, espiritualak, ingurumen alorre
koak eta abar– identifika tzea izan daiteke, eta aipatu kon tzeptuak horien aurrean nola eran tzuten duen 
aztertu.
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Iraunkortasunerako heziketa: bilakabidean dagoen kon tzeptua

Esperien tziak erakusten du iraunkortasunerako bidean aurrera egitea ez da tzala horrenbeste teknologia 
irtenbideetan, baizik eta aplikatu beharreko irtenbideak adostean edo jendea horien aplikazioan sar tzean. 
Hasierako prozesu guztiak bezala gizakien balio eta portaeren esku dago; horregatik, hezkun tzak oinarri
zko eginkizuna du prozesu honetan. Hezkun tzari esker, geure burua eta besteak konprenitu di tzakegu, eta 
aldi berean, natura eta gizarte inguruneekin ditugun loturak ulertu. Hori oso funts ona da errespetu eta 
zainketaren oinarrizko ezagu tza eusten dituzten balioak eraiki tzeko.

Ikasketa ez da gizaki bakoi tzera muga tzen, norbanakoak beste per tsonekin lan egiteko gaitasuna garatu 
behar du erakundeetan eta gizarte egituretan aldaketa sor tzeko. Ikasketak bakarrik eta taldean antolaketa 
jarraibideak bila tzera eta gizarte aldaketak egitera sustatu behar du, iraunkortasunaren bidean aurrera 
egiteko mekanismo eta egitura egokienak bila tzeko ahaleginean.

Bilakabidean dagoen kon tzeptua da, eta hezkun tza ahaleginek hala islatu behar dute. Era berean, komu
nitate bakoi tzeko ingurumen, ekonomia, gizarte eta kultura baldin tzak ain tzako tzat hartu behar dituzte. 
Emai tzak kontuan hartuko dira, iraunkortasunerako heziketa munduko beste leku ba tzuetan ezberdina 
izango da. Nazioarteko testuinguru horretan sartuta dabil tza Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako 
Hezkun tzaren Hamarkadan (20052014).

Bistan denez, iraunkortasunaren bilaketa ez dago bakarrik hezkun tzaren esku. Beste hainbat faktorek 
eragiten dute iraunkortasuna susta tzen duten balio eta prozesuen garapenean. Kontuan hartu behar dugu 
hezkun tza gizarte produktua eta gizartea bera eralda tzeko baliabidea dela aldi berean. Beste gizarte era
gile guztiek aldaketaren norabidean jarduten ez badute, hezkun tzak nekez eraldatuko du berak bakarrik 
gizarte eta ekonomia egiturak, produkzio harremanek, kon tsumo jarraibideek eta, azken finean, ezarri
tako garapen ereduak oinarri duten sare konplexua. Beraz, ezinezkoa da iraunkortasuna susta tzea egitura 
horiek aldatu gabe.
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1. irudia. Iraunkortasunean hezteko ideia nagusiak

Iturria: Geuk egina Coor, Murray, Reddick eta Wallace (2005) oinarri hartuta.

Herritarrak 
eta parte-
hartzea

Aldaketa 
iraunkorra

Etorkizuneko 
belaunaldien 
beharrak eta 
eskubideak

Interdependentzia

Aniztasuna

Bizi kalitatea, 
zuzentasuna 
eta justizia

Ziurgabetasuna 
eta arreta

•   Erabakietan parte hartzeko eskubidea eta erantzukizuna.
•   Nahi dugun etorkizunean zeresana dugu.
•   Arduraz jarduteko borondatea (nahi izan).
•   Horretarako gaitasuna garatzea (nola egin jakin, ahal izan).
•   Sortzen diren loturak ulertzea:   

norberaren balioak - portaera - komunitate iraunkorra.

•  Mugen kontzientzia.
•   Ezin iraunezko garapenaren ondorioak: baliabideengatiko liskarrak, pobrezia, 

ingurumen degradazioa…
•  Gure etxea eta gure lana era iraunkorragoan kudeatzea.
•   Iraunkortasunean eragina duten erabaki eta jarduerak zalantzan jartzea.

•   «Besteen» eskubideak eta beharrak kontuan hartzea.
•   Orain egiten eta erabakitzen dugunak ondorioak izango ditu etorkizunean.
•   Erabiltzen ditugun produktuak eta zerbitzuak zalantzan jartzea.
•   Gure bizimoduaren iraunkortasuna ebaluatzea.

•   Jendearen bizitza eta lekuen arteko loturak: toki mailan eta mundu mailan.
•   Leku batean hartzen diren erabakiek planetako beste toki batzuetan gertatzen 

denean eragiten dute.
•   Izaki bizidun guztiak bata bestearen mende daude. Izaki bizidun guztiak dira baliotsuak.
•   Mundu mailako testuinguruak (industria, merkataritza, kontsumoa) jendeari, horien 

bizilekuari, landareei eta animaliei eragiten die.

•   Aniztasunak jendearen bizitzan duen garrantzia eta balioa – kulturala, soziala, 
ekonomikoa eta biologikoa– ulertzea.

•   Aniztasunak gure bizitzak aberasten ditu.
•   Aniztasunean eta iraunkortasunean eragiten duten aldaketekiko eta erabaki politiko, 

teknologiko eta/edo ekonomikoekiko jarrera kritikoa.

•   Garapenak, iraunkorra izateko, jendeari bidezko eran ekarriko dio onura.
•   Beharrizanen eta nahien arteko ezberdintasuna.
•   Justiziaren zentzua garatzea.
•   Bizitza kalitatearen eta mailaren arteko ezberdintasuna.
•   Pertsonen bizi kalitatea, toki, nazio eta mundu mailan bilatzea.

•   Etengabe ikasten ari gara.
•   Gure ekintzek ustekabeko ondorioak izan ditzakete.
•   Ikuspuntu ezberdinak kontuan hartzea.
•  Ebidentziak arretaz baloratzea.
•   Pertsona ezberdinek gauzak egiteko modu desberdinak dituzte.
•   Arazoei, irtenbideei eta aukerei buruz era kritikoan eta sortzailean pentsatzea.
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Iraunkortasunerako hezkun tzaren ezaugarriak

Iraunkortasun kultura berri bat elkarrekin eraiki behar dugu, eta horretarako, hezkun tzak fun tsezko egin
kizuna du. Hezkun tza hori kon tzienteki ekiten jakiteko gaitasuna irakastean da tza, eta alda tzeko ikastea 
da helburua. Estrategia onena eraldaketari eta aldaketari buruzko benetako proiektuetan parte har tzea 
da.

Iraunkortasunerako hezkun tzak per tsonak eta gizarte taldeak konprometi tzen lagundu behar ditu, eta ez 
bakarrik sentikortu. Kon tzien tziak, bere kabuz, ez ditu aldaketak sor tzen, baina horiengana eramaten 
gaituzten prozesuetan parte har tzen lagun dezakete. Garapena kudea tzeko prozesuak, beraz, gizarte al
daketari buruzkoak izan behar dira. Horrek adierazten du lan proposamen argiak sortu behar direla, eta 
gizarteak horiek kapitaliza tzeko konpromisoa hartu behar duela. Iraunkortasunerako hezkun tzak per
tsonek gauzak nola egin jakitea eta horiek buru tzeko konpromisoa har tzea lor dezake. Hala ere, egiten 
jakite hori eta konpromisoa gauza tzeko jendeak bere egingo duen lan proposamen bat egon behar da, 
bere jarduera esparruan (lanean, lantokian, eskolan edo beste leku ba tzuetan) zehaztuko duen proposa
mena.

Iraunkortasunerako hezkun tzak ikasten jarrai tzeko, zen tzu kritikoarekin pen tsa tzeko, taldean lan egiteko 
eta jakituria bilatu eta aplika tzeko eskumenak susta tzen ditu. Horrela, kalitatezko hezkun tza esperien tzia 
guztien ezaugarriak parteka tzen ditu, heziketaikasketa prozesuan iraunkortasunaren berezko balioak sar
tuz. Horrela, iraunkortasunerako hezkun tzak honako ezaugarri hauek dituela esan genezake:

•  Balioetan oinarritua dago, horiek esplizitu bihurtu, eztabaidatu eta iraunkortasunarekin hobekien bat 
datozenak aukera tzeko.

Borondatezko programek aldi berean ekitea eta ikastea ahalbide tzen dute.
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•  Pen tsaera kritikoa gara tzen du, dilemei aurre egiten die eta arazoei irtenbideak bila tzeko gaitasuna 
ematen du.

•  Ekin tzara bideratuta dago. Iraunkortasunerako hezkun tzak ikasleak sentibera tzeaz gain, konpromisoa 
sustatu behar du.

•  Erabaki har tzetan parte har tzea onar tzen du, baita inguruari eta ikasketa erei buruzko erabakiak badira 
ere.

•  Ikuspuntu interdiziplinarra eta holistikoa har tzen du: transdiziplinarra. 

•  Hainbat bide eta baliabide didaktiko erabil tzen ditu jakin tza elkarrekin eraiki tzeko, eta ez bakarrik edu
kiak jakinarazteko.

•  Esangura tsua da ikasten duenaren tzat nahiz komunitatearen tzat, eta bizi tza per tsonalean eta profesio
nalen esperien tzia didaktikoak sar tzen ditu.

•  Tokiko bizi tzarekin harreman oso estua du, eta garapenaren arazoak azter tzen dituenean tokiaren eta 
mundu osoaren arteko harremanak kontuan har tzen ditu.

•  Komunitatearen ingurumen, ekonomia eta gizarte baldin tzak isla tzen ditu, eta kultura aldetik egokia da.

•  Partehar tze prozesuen bidez gara tzen da, non eta talde interesdunek beren interesak eta komunitate 
iraunkor bati buruz duten ikuspegia adierazi dezaketen.

Hezkun tza eta kudeaketaren arteko harremana

Hezkun tza prozesuak paraleloan joan dira askotan kudeaketa prozesuekin, loturarik gabe, ingurumen 
nahiz gizarte gaietan. Material didaktikoak edo tailerrak egitea izan da eran tzunik errazena eta baliatuena, 
baina nahi diren helburuak lor tzeko baliabide horiek aplikatuko diren prozesuak proposatu gabe.

Hezkun tza programen helburua iraunkortasunerako bidean aurre egiteko prozesuan parte har tzeko beha
rrezkoak diren gaitasunak eraiki tzea da. Gai edo arazo bati buruzko kon tzien tzia izatea hori ezagu tzea 
baino gehiago da, gai edo arazo horren gainean jarduteko prest egotea esan nahi du. Horregatik, iraunkor
tasunerako hezkun tzak ekin tza sustatuko duten prozesuak proposatu behar ditu.
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Askotan en tzun ohi izan dugu hezkun tzak arazoak konpondu behar dituela; hala ere, hezkun tzaren fun
tzioa jendeak arazoak ezagu tzea da, horien konponbidearen aldeko jarrera izatea, aukerak ezagu tzea, eta 
horiek aplika tzen jakin eta nahi izatea. Konponbideak lor tzeko hainbat baliabide elkartu behar dira, eta 
hezkun tza horietako bat besterik ez da.

Iraunkortasunerako hezkun tza prozesu orok horretan parte har tzen dutenen bizi tzan barrubarruraino 
sartu behar du. Horretarako, ezinbestekoa da esangura tsua –garran tzi tsua jendearen tzat– eta testuingu
ruan kokatua –benetako eta gertuko arazoak konpon tzen lagun tzea– izatea. Horrez gain, gizabanakoaren 
metakognizioa –per tsonek ikasten ikastea– eta erakundeen metakognizioa –entitatea ikasten duen 
erakunde bat izatea, eta horretarako helburu eta prozesu argiak eta ondo definituak izatea– sustatu behar 
du. 

2. irudia. Hezkun tzaren eta iraunkortasunerako kudeaketaren arteko harremana

Iturria: Geuk egina, Solano (2008) oinarri hartuta.

Hezkuntza

AUKERAK

HERRITARREN  
PARTE-HARTZEA

Jakintza
Jarduerak
Gaitasunak
Helburuak

IRAUNKORTASUNA
KUDEAKETA

GARAPEN EREDUA
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Ekin tzarako ikasketa eta gaitasunak

Zen tzu zehatz batean jarduteko nahia sentimendu eta emozioak parteka tzeak sor tzen duen gizarte 
elkarrekin tzarekin lotuta dago. Ekin tzarako gai tzeak emozionalki pizgarriak diren giroak gara tzeko gai 
diren gizarte taldeak behar ditu, gizabanakoek jarduteko abantailak aurkituko dituzten giroak.

Jakin tzak ulermenera eramaten gaituela, ulermenak interesera eta interesak trebetasunak eta ekin tza 
gara tzera bul tza tzen gaituelako usteari buruz pen tsa tzen dute programa ba tzuek. Hala ere, esperien tzia 
eta ikerketaren bidez nahikoa ebiden tzia ditugu segida hori automatikoki gerta tzen ez dela baiezta tzeko. 
Segidaren hasieran ikasten dutenei interesa tzen zaizkien gai eta arazoak egon beharko lirateke, eta komu
nitatean oinarritutako ikasketen bidez ekin tzarako gaitasunak gara tzen lagundu. Ekin tzarako gaitasunek 
aukerak imajina tzeko gaitasunak izatea, ikuspuntu ezberdinek eusten dituzten balio eta interesak argi tzea 
eta aukera ezberdinen artean hauta tzea dakarte. Horrek herritar informatu eta aktiboek ebalua tzeko, 
planifika tzeko eta jarduteko behar dituzten gaitasunak gara tzea barne har tzen du.

3. irudia. Ekin tzarako ikasketa

Iturria: Geuk egina, WWFUK (2006) oinarri hartuta.

MOTIBATU
Kontzientzia eta  
interesa sortuz.

HAUSNARTU
Ikasketa eta ekintza 

berrikusi.
 

JARDUN
Ikasketatik ekintzara 

pasa.
 

HARREMANAK SORTU
Jakintzak eta 

esperientziak lotu.

GAITASUNAK 
GARATU

Jakintzak, gaitasunak, 
balioak eta emozioa 

erabili.
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Laburbilduz

Iraunkortasunerako hezkun tza per tsona guztiei zuzenduta dago, adina gorabehera. Bizi tza guztian zehar 
ikasteko ikuspuntutik gara tzen da, eta ikasketa modu guztiak erabil tzen ditu: formala, ez formala eta in
formala.

Badakigu eskolan bakarrik ez dela ikasten. Bizi tzan zehar ikasten dugu, eguneroko elkarrekin tzan, fami
lian, lantokian, telebista ikusiz, ordenagailua erabiliz, begiratuz, probatuz eta aka tsak aztertuz.

Jakin tza eta jarduera iraunkorrak iraka tsi egiten dira, baina batez ere, bizi tza ereduen –ba tzuetan inkon
tzienteak– eta harremanen bidez ikasi eta molda tzen dira, eta norberaren edo taldeen ohiturekin elkar
tuko dira, edo ez, hainbat erabaki txikiren eta eguneroko jardueren bidez.
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