
2008: Ano Internacional dos

Idiomas na UNESCO

Dende o ano 2000, cada 21 de febreiro vense
festexando o Día Internacional da Lingua
Materna. A UNESCO proclamou este día para
poñer de relevo a importancia da diversidade
lingüística e para  promover o uso dos idiomas
maternos. 

Non obstante, 2008 marca o inicio do
Ano Internacional dos Idiomas. Así o
manifestou a Asemblea Xeral das Nacións
Unidas, que lle encomendou á UNESCO a
coordinación das correspondentes
actividades.

Na súa mensaxe, feita pública con motivo
da celebración do Día Internacional da Lingua
Materna, o director xeral da UNESCO,
Koichiro Matsuura, afirmou: “Lonxe de
constituír un ámbito reservado á análise dos
expertos, as linguas son  o miolo de toda a
vida social, económica e cultural. Ese é o
significado do lema que a UNESCO escolleu
para o Ano Internacional dos Idiomas: Os
idiomas contan”. 

As linguas, que constitúen un sinal de
identidade básico para as poboacións e para
as persoas, non se atopan todas na mesma
situación. De feito, estímase que máis da
metade das 6.700 faladas en todo o mundo

estarán no futuro en risco de desaparición. Na
actualidade o ritmo co que se extinguen é moi
rápido: cada quince días unha deixa de
falarse. Por outra banda, os expertos cren que
o 96% das linguas existentes só as falan un
4% da poboación mundial. 

Este ano, o Día Internacional céntrase de
xeito especial nos instrumentos normativos
internacionais relativos ao plurilingüismo.

Nova York premia con diñeiro en

metálico os escolares que

obteñen boas cualificacións

O alumnado neoiorkino cobra por sacar boas
notas, unha polémica medida recollida no
programa Spark, que se puxo en marcha o
pasado mes de setembro. O dito programa
ideouno Robert M. Fryer, un economista da
Universidade de Harvard que dirixe un
laboratorio sobre alternativas para paliar a
desigualdade social e os seus efectos. Á
iniciativa xa se sumaron 58 colexios públicos e
o alumnado procede maioritariamente de
barrios conflitivos ou de grupos de  poboación
latina ou negra con altas taxas de pobreza. De
momento contan con dous millóns de dólares
para os vindeiros dous anos. Spark forma
parte dun programa máis amplo que, baixo o
título “NYC Opportunity”, trata de buscar

fórmulas que melloren os pésimos resultados
dos escolares neoiorquinos de entre 8 e 11
anos, e estimulen o estudo na educación
primaria e secundaria.

Os premios son, segundo a idade, de 5 ou
10 dólares por acudir aos exames de Inglés e
Matemáticas; e ata 20 ou 40 dólares, en
función dos resultados que consigan. De
momento, e para evitar protestas, o programa
estase a financiar con diñeiro privado
proveniente de fundacións, como a
Rockefeller, e as escolas que participan fano
de maneira voluntaria. Ademais, os nenos
necesitan a conformidade das familias para
acceder aos premios. 

Os responsables do experimento din que
non dispoñen de datos sobre a súa
efectividade, e afirman que non terán
resultados fiables ata finais do 2009. Aínda
así,  aseguran que nas escolas nas que se
está a probar se respira un certo optimismo.
Neste sentido, Virginia Connelly, directora dun
colexio do barrio do Bronx, adherido ao
programa Spark, afirmaba no diario The New

York Times: “estamos a competir coas rúas,
nas que os nenos poden gañar cada día 50
dólares de forma ilegal, polo que debemos
facer algo para contrarrestalo”. 

Hai anos, Fryer experimentou un
programa similar en Dallas, no que lles ofrecía
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2 dólares aos estudantes dun instituto por
cada libro lido. O tope eran 20 libros por
semestre, pero houbo mozos que leron ata 40.

Unha das voces máis críticas con estas
medidas é a de Alfie Kohn, experto en
educación e autor do libro Punished by

rewards (Castigados polos premios). Kohn di
que, aínda recoñecendo que a intención pode
ser boa, o método parécelle “terrible”, e
considera que  os premios, igual que os
castigos, só producen obediencia temporal, e
que resulta máis doado “subornar os nenos
sen formularse preguntas, que crear un
sistema educativo no que se alimente a
curiosidade innata por aprender”. É posible
que o programa mellore as notas dos
escolares, pero resulta difícil crer que se
promovan actitudes favorables cara á
aprendizaxe.

As TIC están a promover un

cambio no panorama da

educación superior no mundo

Esta é unha das conclusións ás que se
chegou na Conferencia Internacional AVED –
2008 que, co lema “Hacia una educación a
distancia sin distancia”, se celebrou en
Caracas (Venezuela), os días 27 e 28 de maio
do 2008.

A educación a distancia converteuse nun
modo de desenvolver a acción educativa, e de
levar os procesos formativos a diferentes
sectores que teñen limitacións para acceder a
ofertas convencionais. Agora o reto é chegar a
máis cidadáns e asegurar a calidade da oferta.
Nesta misión adquiren valor as
recomendacións de remarcar a dita calidade
nas políticas públicas que sustentan a
modalidade, e nas iniciativas que proveñen de
institucións nacionais e internacionais.

O dobre reto leva consigo a
responsabilidade, por parte dos docentes e
das institucións, de asumir un novo rol no
exercicio desta modalidade, xa convertida nun
compoñente habitual da actividade
académica nas universidades do século XXI.
Para o efecto imponse un uso racional,
axeitado e actualizado das ferramentas
tecnolóxicas nos procesos de ensinanza e
aprendizaxe. Todo isto encadrado en enfoques
pedagóxicos que favorezan a construción
innovadora do coñecemento e a colaboración
e intercambio de saberes. A investigación
debe fortalecer,  así mesmo,  as bases teóricas
que sosteñen o novo modelo. 

O panorama da educación superior no
mundo, reflicte un crecemento vertixinoso dos
centros, caracterizado polo desenvolvemento
de modelos de virtualidade cun forte soporte
no uso intensivo das TIC. Pero tamén pon de
manifesto a consolidación de iniciativas de
educación a distancia en institucións de
tradición presencial; de tal xeito, que son
moitas as que fan convivir coherentemente
ambos os modos nun enriquecemento mutuo.
Esta situación vén dada, sen dúbida, polo
enorme impacto e desenvolvemento de
Internet, dos avances das tecnoloxías e das
súas  aplicacións ao mundo educativo.

Semana de Acción Mundial pola

Educación 2008

No marco das accións da Campaña Mundial
pola Educación, celebrouse a Semana de
Acción Mundial pola Educación 2008. O
evento desenvolveuse entre o 21 e o 27 de
abril e ten como obxectivo reivindicar unha
educación de calidade que non exclúa a
ninguén. 

A Campaña Mundial pola Educación
(Global Campaing for Education) é unha
coalición internacional formada por ONGs,
sindicatos, centros escolares e movementos
sociais de diverso signo. Todos coinciden en
reclamar o cumprimento íntegro dos
compromisos do “Cumio de Dakar” do ano
2000, nos que a comunidade internacional se
comprometeu a garantir o acceso a unha
educación de calidade para todos e todas
antes do 2015.

Na actualidade hai máis de 70 millóns de
nenos e de nenas sen escolarizar, e  771
millóns de persoas adultas non teñen as
competencias básicas de lectura.

A Campaña Mundial pola Educación
nace, precisamente, para que o compromiso
internacional dunha educación para todos
non pase desapercibido. Con ese obxectivo
mobiliza a cidadanía para que lles esixa aos
seus gobernos e á comunidade internacional,
que cumpran as súas promesas e se
responsabilicen do destino de millóns de
persoas ás que se lles nega o dereito á
educación.

A coalición española da Campaña
Mundial pola Educación está formada por
Axuda en Acción, Educación Sen Fronteiras,
Intermón Oxfam e Entreculturas, quen asume
a coordinación.

Para acadar os seus propósitos, os

membros da campaña apelan á colaboración
e ao compromiso dos gobernos do Norte e do
Sur. 

As súas recomendacións son:

Para os países do Norte:

• Incrementar a axuda internacional ao
desenvolvemento.

• Garantir que as axudas se comprometan
para un período de 10 anos. 

• Asegurar gastos tan fundamentais coma
os salarios dos docentes.

• Contribuír activamente a solucionar o
problema da débeda externa.

• Desenvolver mecanismos innovadores
para facer fronte á educación básica das
persoas afectadas polos conflitos no Sur.

Para os países do Sur:

• Garantir que o 20% dos orzamentos
nacionais, e que o 6% do PNB se
destinen  a educación, á vez que se
elimine toda clase de taxas e custos na
ensinanza.

• Incluír medidas específicas para que a
educación transforme a situación dos
alumnos e das alumnas máis vulnerables. 

• Elaborar políticas e prácticas destinadas a
lograr a igualdade de xénero, en e a través
da educación.

• Implantar estratexias para mellorar a
calidade da educación: que o número de
alumnos por aula non supere os 40, que
se contemple o dereito a recibir 9 anos de
educación, que se fomente a
participación dos nenos e das nenas e de
toda a comunidade educativa, etc.

Para as institucións internacionais:

• Todos os países do Sur que conten cun
Plan de educación para todos, en
consonancia cos compromisos de Dakar,
deben recibir o apoio da Iniciativa de vía
rápida, en especial os 60 países de renda
baixa.

• O Banco Mundial debe garantir que os
seus préstamos serven para apoiar un
país, de acordo cos principios de
Educación para Todos.

• O FMI debería eliminar a imposición de
políticas fiscais, como a limitación salarial
no sector público, que impide que os
países do Sur aumenten o gasto interno
destinado a unha educación para todos.
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