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Mundu hobea

School to School programak Indiako kulturara hurbiltzea proposatzen digu eduki didaktikoen bidez eta
materialak trukatuz Espainiako Lehen Hezkuntzako eskola baten eta Indiako maila berdineko Vicente Ferrer
Fundazioren errefortzu-eskola baten artean. Halako eskoletara joaten dira komunitate behartsuenetako
haurrak eskola publikoaren aurretik eta ondoren, emaitza akademiko onak bermatzen dituzten
eskola-laguntza eta -errefortzua jasotzera.
Trukearen bidez, programaren helburua da haurrek eurenaz bestelako errealitateak ezagutu,
desberdintasunez jabetu eta elkartasunaren, justizia sozialaren eta erantzunkidetasunaren balioak ikas
ditzaten, gizarte- eta ingurumen-arazo globalen aurrean. 2030 Agendak eta Garapen Jasangarrirako 17
Helburuek (GJH) jasotzen dituzte balio horiek.
Vicente Ferrer Fundazioak lan egiten dueneko Indiako errealitatetik abiatuta, hausnarketa kritikoa, enpatia,
sormena, kulturen arteko komunikazioa, talde-lana, tolerantzia eta errespetua sustatu nahi ditugu, bai eta
desberdintasunen aberastasunari balioa eman ere. Gainera, ikasleek giza eta gizarte gaitasunak,
kontzientzia eta adierazpen kulturalak eta hizkuntza-komunikazioa garatuko dituzte. Horretarako,
metodologia parte-hartzailea eta aktiboa proposatzen dugu, ikaslea ikaskuntzaren erdigunean jarrita.

Gaiaren edukiak
Ikasturte honetan, ikasleek ikasiko dute zergatik lor daitekeen mundu hobea eta lortzen nola lagundu, ekintzari
lotuz.
• Vicente Ferrer Fundazioak Indiako Andhra Pradesh eskualdean egiten duen lanari buruzko xehetasun
gehiago ezagutuko ditugu.
• India adibidetzat hartuta, herrialde askotan egon dauden desberdintasun handiak ikusiko ditugu.
• Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren garrantziari erreparatuko diogu.
• Bidezko merkataritzaz eta kontsumo arduratsuz hitz egingo dugu.
• Proposamen solidario batzuk ikusiko ditugu; horien bidez, ikasleak motiba daitezke funtsak erdiesteko
proiektu bat sortzen, Indiako landa-eremuko neska-mutilek bigarren hezkuntzako ikasketak egin
ditzaten.
Gaia ikasleei azaltzeko, irakasleek hainbat bideo balia ditzakete. Proposatutako jarduerak borondatezkoak
dira, eta irakasleek ikasleen mailara egokitu beharko dituzte. Helburua da jorratzen diren alderdiak lantzea
eta horiei buruz hausnarketa egitea, hezkidetzako alderdiak kontuan hartzea eta, bidenabar, krisiek
populazio kalteberenetan sorrarazten dituzten ondorioez jabetzea. Proposatutako gaiak lantzeaz gain,
materiala prestatuko da trukea egiten deneko Vicente Ferrer Fundazioaren errefortzu eskolara bidaltzeko.
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Ikasketa-curriculumarekiko lotura
“Mundu hobea” deritzon gaia ingurumenaren ezagutzari eskainitako orduetan landu daiteke, ikasleek norberaren
errealitatea Indiakoarekin alderatzeko aukera izango baitute. Gizarte eta giza balioak, Hizkuntza, Gizarte-zientziak,
Natura-zientziak edo Arte-hezkuntza irakasgaietan ere txerta daiteke. Azkenik, ingeleseko eskolan ere lan egin
daiteke, hobe baita Indiako ikastetxeetara bidaltzen den materiala hizkuntza horretan idatzita egotea.

Gaiari lotutako Garapen Jasangarrirako Helburuak
Zeharka, Garapen Jasangarrirako Helburu hauek landuko ditugu gai honetan: Pobreziaren amaiera (1. GJH),
Osasuna eta ongizatea (3. GJH), Kalitatezko hezkuntza (4. GJH), Genero berdintasuna (5. GJH), Ur garbia eta
saneamendua (6. GJH), Energia eskuragarri eta ez kutsatzailea (7. GJH), Desberdintasunak murriztea (10. GJH),
Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak (12. GJH) eta Klimaren aldeko ekintza (13. GJH).
Vicente Ferrer Fundazioak Garapen Jasangarrirako Helburuak ikasgelan lantzeko bideo eta gida didaktikoak ditu.
Hemen daude eskuragarri: https://fvf-manabadi.org/es/ods

Gaiaren hezkidetzako helburuak
Fundazioak proposatzen duen hezkidetza-gida irakurtzea gomendatu nahi diegu irakasleei, hezkidetza zertan
datzan sakondu eta genero-ikuspegian oinarriturik heztearen garrantzia hobeto ezagutzeko.
Gaia landuz, hezkidetzaren alderdiak kontuan barruratuko ditugu, eta, beraz, garrantzitsua da honako hau
azaltzea:
• Munduko pertsona pobre gehienak neskak eta emakumeak dira. Askotan, ez dituzte mutilen
hezkuntza-aukera berdinak izan, haien lanen trukeko ordaina txikiagoa da, uko pertsonalak egiten dituzte
familiaren mesedetan…
• Mundu mailan, boterea eta horren alderdi ikusgarriena gizonezkoen esku dago ere bai. Munduko 8
pertsonarik aberatsenak gizonak dira, ez dago emakumerik haien artean.
• Neskek eta mutilek ikasteko eta prestakuntza jasotzeko eskubide bera dute. Hezkuntza garapenaren
oinarria da eta pertsonak aske bihurtzen gaituena. Oraindik ere mutilak baino neska gehiago daude
munduan hezkuntza jaso ezinik.
• Familia-nukleoa osatzen duten pertsona guztiek egin beharko lituzkete etxeko lanak. Familia-zama
familia-nukleoa osatzen duten pertsona heldu guztien artean banatu beharko litzateke.
• Edozein diskriminazio mota (jatorria, hizkuntza, azalaren kolorea, sexua) bidegabea da. Aldeak
onuragarriak eta aberasgarriak dira.

Informazio osagarria
Indiako eskolarekiko trukea nola eta noiz egin behar den jakiteko, ondoko estekan eskuragarri dagoen School to
School programaren egutegia eta aldiak kontsulta ditzakezue: https://schooltoschool.es
Programa Vicente Ferrer Fundazioaren hezkuntza-baliabideen webgunean (Manabadi) eskuragarri dauden beste
hezkuntza-baliabide batzuk erabiliz osa daiteke: https://fvf-manabadi.org/
Bestalde, honelako ekimen solidarioak bultzatzera ere gogatu nahi zaituztegu:
https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias
«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) finantza-laguntzaz
egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera hurbiltzen”. Bertako
edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, AECIDen iritziarekin
bat etorri behar».

