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Garapenerako lankidetzako nazioarteko GKE bat gara, eta haurren alde eta haurren eskubideak defendatzeko egiten dugu 
lan, bereziki kalitatezko hezkuntza izateko eskubidearen alde. Neska-mutilekin eta haien inguruarekin egiten dugu lan, haien 
eskubideak eta ongizatea bermatzen dituzten gizarte zuzen eta bidezkoagoak sustatzeko. Pertsona guztiei bizitza duin batez 
osoki gozatzeko aukera ematen dien mundu bat eraiki nahi dugu.

Gure lehentasuna umeak eta nerabeak dira, zehazki, egoerarik zaurgarri eta baztertuenean daudenak, eta arreta berezia es-
kaintzen diegu neskei. 

Gure lana haurren eskubideak bete daitezela bultzatzera bideratuta dago, beti ere eskubideak arautzen dituen nazioarteko 
hitzarmenaren esparruan (Umeen Eskubideei buruzko Konbentzioa, 1989), baita haurren ahal besteko ongizatea bilatzera ere, 
ezin hobea baita gizarte bideazkoagoak lortzeko eman diren aurrerapausoak ebaluatzeko. 

Eskubideen ikuspegi honek gure ekintza guztietan hitzarmenaren oinarrizko printzipioak aplikatu behar direla esan nahi du, 
hau da: diskriminaziorik eza, haurren interesaren lehentasuna, bizirauteko eta garapenerako eskubidea eta umeek eta nerabeek 
beren iritzia adierazteko eta berekin lotutako gai guztietan kontuan hartuak izateko duten eskubidea. 

Hezkuntza, berez eskubide bat izateaz gain, gainerako eskubideak eta askatasunak lortzeko nahitaezko tresna da. Horregatik 
ziur gaude eztabaidaezina, eskuragarria, irisgarria, onargarria eta moldagarria izan behar duela. Gure ustez horrela bakarrik 
delako pertsonen eta haien komunitateen bizitza aldatzeko gai, bidezkoagoak eta berdintasunezkoagoak diren gizarteak erai-
kitzen lagunduz, alegia.

Gure erakusketek munduko arazoak ezagutzera ematen laguntzen dute, gure inguruan kontzientzia kritikoak esnaraziz. 
Horregatik, errespetuan eta giza duintasunaren sustapenean eta gizarte-kontzientzia kritikoan oinarrituta dagoen eta gizar-
tearen bidegabekeriak aldatzeko dinamikak sortzeko gaitasuna duen biztanleria global aktiboaren kontzeptua bultzatu eta 
indartzeko egiten dugu lan. Horrek kontzientzia eta jarrera kritikoak, toleranteak eta solidarioak garatzen laguntzea 
esan nahi du, pertsonen eta gizarteen arteko lankidetza sustatzeko, justizia soziala bultzatzera bideratuta. Helburu horrekin, 
sentsibilizazio-ekintzak gauzatzen ditugu udaletan, liburutegietan, kultur etxeetan, unibertsitateetan, etab.
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Erakusketa honetan, Educok hezkuntza pobreziatik irteteko eta bizitza hobea lortzeko aukerarik onena dela uste duelako 
hezkuntzaren alde egiten duen apustua ikus daiteke. 

Hasteko, hezkuntzarako eskubidearen kontzeptua munduaren testuinguruan kokatzen dugu nazioarteko erakundeen bitartez, 
eta Educok erakunde horiekin batera nola egiten duen lan erakusten dugu. 

Hainbat adibideren bitartez, metodologia berritzaileekin, sormenarekin eta haurren parte-hartzearekin funtzionatzen duten 
proiektuak aurkezten ditugu. Boliviako Rincón del Buen Trato proiektua, Kanbodiako Hezkuntza Zoriontsua proiektua nahiz 
Ghanako Liburutegi higikorrak azalduz. 

Era berean, hainbat modutan eskolara joatea errazteko, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko eta horrela umeen ikaskuntza ho-
betzeko nola egiten dugun lan erakutsiko dugu. El Salvadorreko Ikasle gobernuak ezagutzera emango ditugu, baita Malin ikas-
kuntza-azaroak dituen Ikasleriarentzako indartze programa ere. Guatemalako kultura elebiduna erakutsiko dugu Cosmovisión 
Maya K´iche ekimenarekin, baita Burkina Fason Futbola hezkuntza-tresna gisa nola erabiltzen den, Perun ikasten duten umeen 
eskola berritzailea eta Ekuadorreko Umez ume metodologia ere. 

Azkenik, 12 urteko neskentzako beken programaren inguruko espazio bat irekiko dugu, bigarren hezkuntzari esker neskek be-
ren ikasketetan bazterkeria edo gehiegikeria jasan ez dezaten martxan jarri den ekimenaren adibide gisa. 

EDUCO ETA HEZKUNTZA: 

Educon uste dugu hezkuntza funtsezko tresna dela pertsonek beren testuingurua maila pertsonalean, lokalean eta orokorrean 
eraldatzeko aukera izan dezaten. 

Hezkuntza, gainera, gainerako eskubideak eta askatasunak lortzeko nahitaezko baliabidea da. 

Zer lortu nahi dugu Hezkuntzaren esparruan?

Hezkuntzaren arloan dugun helburua da neska eta mutil guztiak joan daitezela eskolara eta gutxienez lehen hezkuntza buka 
dezatela, kalitatezko hezkuntza jaso dezatela eta eskolan material eta inguru egokiak izan ditzatela. 

Hau da, neska-mutil guztiek jaso dezatela kalitatezko hezkuntza, beren posizio sozialaren, nazionalitatearen, etniaren, kultura-
ren, generoaren, iritzi politikoaren edo erlijioaren ondorioz bazterkeriarik jasan gabe. 

• Guatemalan, maieraz eta gaztelaniaz prestatzen ditugu material didaktikoak, eta horrela, hezkuntza inklusiboa eta kultu-
ra-artekoa bermatzen dugu eta material horiek maiek eskola uztea edo porrot egitea ekiditen dute. 

• Bangladeshen, berriz, eskolara joan ezin izan diren edo ikasketak utzi dituzten ume eta nerabeei hezkuntza eskaintzeko 
egiten dugun lan. 

Eta neska-mutil guztiek ikasteko eta garatzeko aukera izan dezaten beharrezkoak diren osasun eta elikadura baldintzak bete daitezela. 

• Malin gatazka armatuaren ondorioz eskolara joateko aukerarik gabe geratu ziren 800 umeri eskola eta arreta medikoa 
eskaintzen dizkiegu. 
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• Erakusketa oso biribila da, eta aldi berean arina eta muntatzeko erraza da.

• Luma kartoizko 50 x 40 cm-ko 24 kubok osatzen dute eta ilustrazioak dituzte 4 aldetan (128 irudi, testuak eta grafikoak).

• Kuboek 4 kuboko 6 zutabe osatzen dituzte. 

• Formatu desegituratu honi esker, haurrentzat nahiz helduentzat jarduerak eskain daitezke; izan ere, kuboekin jolasteko eta 
horrela erakusketa beren ametsetako eskolaren arabera aldatzeko aukera dute. 

• Educok bere materialak beti eskaintzen ditu dohainik, eta erakunde hartzaileei eskatzen die ahal dela erakusketaren ga-
rraioaren edo bidalketaren gastuak beren gain hartzeko. 

Jarduera osagarriak: 

Erreportajea eta hitzaldia

Argazki-erakusketaren esparruan, 60 minutu inguruko jarduera bat antolatzeko aukera ematen dugu. Jarduera honek hezkuntza-
rako eskubidearen eta umeen eskubideen inguruko hitzaldi bat eta bertaratuekin egiten den eztabaida barne hartzen ditu. 
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