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Begirada soziala Eskolapioen kristau alkartetik

Mundu-mailako herrixka
heziketa eraldatzailerako

Franzisko Aita Santuaren proposamena Heziketa-hitzarmenerako

1. Proposamena
2019.eko irailaren 12an, Frantzisko
Aita Santuak norberekeriari,
senidetasunaren porrotari eta
planetaren hondamendiari aurre
egingo deutsan heziketa-egitasmoaren
alde konprometitu gura dabenen
arteko ituna ahalbideratuko dauan
Heziketa-egitasmoaren proposamena
iragarri eban. Aita Santuak Laudato si’
entziklikan gure etxea zaintzeko bideak
jarri daiguzan egiten deuskuzan deien
barruan kokatu daiteke proposamen
hau; Fratelli Tutti entziklika barrienean
be jasoten da holakorik.

2. Ezinbestekoa da mundu-mailako herrixka osotasunean hezteko
Hitzarmen oso edo orokorra egitea da proposamenaren ideia nagusia. Ez da
Eleiza barrura egiten dan deia, alderantziz baino, alkar autortuz eta aniztasuna
errespetatuz, gizadiarentzako etorkizun hobearen alde konprometituta
dagozan Eleizari eta norbanako eta erakunde guztiei bat egin daien egiten
jaken deia da. Guztion onaren alde desbardinagaz ituna egitearen aldeko
dinamika honek –Frantzisko aita santuak Evangelii gaudium aholku-hitzean
be proposatu eban- Vatikano II.a Kontzilioa gogoratzen deusku eta bardin
pentsatzen dabenen batasuna desbardin pentsatzen dabenen aurka bilatzen
dabenen jarrera –oso hedatua- gaitzesten dau.
Hauxe da hitzarmen orokor honen lehenengo ekarpena: Heziketa sineste
erlijiosoen, ideia politikoen edo alderdien estrategien gainetik jarri, aniztasuna
eragile bakotxaren nortasuna ukatu barik autortuz, nortasun hori onartuz eta
nahitaez guztiona dan proposamenean txertatuz.

Heziketa, gure sineste erlijioso edo interes sozial eta
politikoen gainetik dagoan
ondasuna dala onartzen
dogu?

Prest gagoz misino honetarako desbardin pentsatzen
dauanagaz alkartzeko?

3. Zerbitzu, alkartasun, samurtasun eta senidetasunerako heziketa
Baina, proposamen hau ez da
gutxieneko akordiorako asmo oneko
deialdi hutsa. Gizatasunari eta
ekologiari begira jasangarria izango dan
munduaren premina larriei erantzungo
deutsen heziketa-egitasmoa zutik
jarteko egitekoak ezinbestekoa dau
errotiko aldaketa, ikuspuntuz, ereduz,
jarreraz aldatzea, paradigma barriak
indarrean jartea.
Belaunaldi gazteekiko konpromisoa
suspertu eta bateratze orokorra,
ahaleginen batasuna eta erlejinoen

arteko hartu-emona bultzatuko dituan sustatuko dituan harreman gizatiar
eta irekien sarea ezartzen lagundu. Mundu osoan alkartasun barria eta
gizarte abegitsuagoa eragin behar doguz, hartu-emonen sarea birsortu eta
senidetasunaren hizkuntzaz baliatzeko gauza dan gizadira itzuli.
Hitzarmena gauzatzeko ezinbestekoa da formari eta eskolari beren-beregi
dagokion alderditik harago doan heziketaren ikuspuntua batera jartea da, hau
da, munduan eta historian gizatasuna zabaltzeko bide eraginkor lez aurkeztea.
Indar eraldatzailea dau, determinismo eta fatalismoak eta axolagabetasunaren
logika antzu eta gelditzailea apurtzeko eta bizi dan egoerara itxaropena
eroateko lagungarri. Heziketa kultura indibidualistaren antidoto naturala
da. Heziketa, lehenengo eta behin, maitasun eta erantzukizunezko jarduera
da, dino Aita Santuak. Eta heziketaren kalidadea ez da proba edo noten bidez
neurtzen, gizartearen bihotzean eragiteko eta kultura barria sorrarazteko
gaitasunagaitik baino.

4. Ekintza
Pertsonaren garapen gorenera garoazan heziketa-prozesua garatzen diran
lekuak aitatzen ditu Frantzisko aita santuak. Familiez gainera, ikastetxeak,
eleizak, kultura, gizarte, kirol,… zentroak izan daitekez.
Halanda be, zalantzan jarten dau, batez be, heziketaren arloa, bere ustez, arlo
honen benetakotasuna berreskuratu egin behar dalako, prozesu pedagogikoen,
utilitarismoaren, araupetutako emaitzen, funtzionaltasunaren, burokraziaren,
zatiketaren, eskolatzera murriztearen kanpoko ikuspuntuetatik askatuz.
Erakunde guztiek –ez bakarrik heziketa formalaren ingurukoek- galdera
egin behar dabe –dino- heziketa-misinoa bera garatzeko helburuari eta
darabilezan metodoei buruz.
Frantzisko aita santuaren esanetan: gaur egun, heziketa-eremuak ordezkatze
eta errepikatzearen logikari lotzen bajakez, eta zerumuga barriak, non
abegiak, belaunaldien arteko alkartasunak eta transzendentziaren balioak
kultura barria eratuko daben, sortzeko eta erakusteko gauza ez badira, ez ete
gara une historiko honek egiten deuskun hitzorduari uko egiten ari?
Ezinbestekoak dira, beraz, heziketa arloko erakundeetarako formulazino barri
eta sakonak. Hitzarmenak argitutako ikaskuntzak ‘ni’ dalakoaren idolatria
apurtu egiten dau, pertsonak bere burua beste norbaiten menpe kritika barik
jarri ez ezik, alkartearen esanetara jarri daian. Curriculumak orain aldiko gai
eta arazoak lehenetsi behar ditu, pentsamentu konplexua sustatu bizitzan
eragiten daben eragileen arteko loturaz jabetzeko eta herri begirada eta
jardutea izaten irakatsi. Curriculumean ez da faltako pertsonaren duintasuna
eta giza eskubideak, barnekotasuna eta transzendentzia, osoko ekologia,
senidetasuna, gizarte eta ekonomia garapena, bakea eta herritartasuna
lantzeko proposamenik.
Baina hezteko, irakasten danaz gainera, ezinbestekoa da bizi dana kontuan
hartzea. Heziketa-erakundearen antolaketa, jardunbidea, hartu-emonak,
kudeaketa eta giroa eratzean bideak jarriko dira abegitsu izan daitezan
eta irekitasuna, senidetasuna, alkarrizketa eta aniztasunaren errespetua
ahalbideratuko dabezan hartu-emonak sustatu daiezan.

Itun honen eragile izatera deituak gara, humanismo solidarioaren aldeko
bakarkako eta alkarteko konpromisoa hartuz. Beraz, euren sormenaren
arabera, pertsonek aliatuak –norbanakoak, taldeak eta erakundeak- bilatu
behar dabez euren deialdia ezagutzera emoteko eta guzti horreek martxan
jartera bultzatzeko. Ez dogu dana gobernuan dagozanengandik itxaron,
ohartarazten dau Aita Santuak.

Ze eredu pedagogiko eskatzen
dau heziketaren ikuspuntu
honek?
Ze alderditan aldatu
behar dogu geure eredu
pedagogikoa?

Zelan garatzen dogu gure
heziketa-egitasmoetan gizaki
guztien duintasun beraren
alde egitera konprometitzera
garoazan errealidadearen
ikuspuntu konplexu hau?

Gure antolaketa, jardunbide, hartu-emon, kudeaketa,
giroari dagokienez, ze aldatu
behar dogu abegitsu izateko
eta irekitasuna, senidetasuna,
alkarrizketa eta aniztasunaren
errespetua ahalbideratzeko?

Inguruko ze erakundegaz
edo kide garan zein saretan
egin daikegu aurrera itun hau
garatzeko?

Ausardia, eragintza eta itxaropena dira Frantzisko Aita Santuaren deiaren
ardatz Hitzarmena eratzeko: bilatu daiguzan alkarregaz konponbideak, ekin
deiegun prozesu eraldatzaileei bildur barik eta begiratu deiogun etorkizunari
itxaropenez. Ausardiaz konprometitu gura dogu… heziketa-egitasmo barriari
bizia emoteko.
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Hitzarmenaren leku ofiziala : https://www.educationglobalcompact.org/
Instrumentum Laboris.
http://www.enlazateporlajusticia.org
Heziketa Katolikorako Konfederazino Interamerikarra (CIEC):
_ Educación Hoy al Pacto Educativo Global
_ Claves para construir un Pacto Educativo global
Pacto Educativo Global: síntesis y puesta en práctica, (Luiz Fernando Klein, S.J.).
‘Escuelas Pías’ dalakoen ordena erlijiosoa euren leku ofizialean COEDUPIA 3.0, sección Pacto
Educativo.
Itaka-Eskolapioak fundazinoak Red Educativa para la Transformación social EDUCA
sustatzen dau, ikastetxeei alderdi eraldatzailean sakontzen laguntzeko.

5. Lagungarriak

