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JARDUEREN
PROPOSAMENA

1. jarduera

Mundu hobea

1. jarduera
VICENTE FERRERREN
SEKRETUA

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

Helburuak

Materialak

• Vicente Ferrerren historiari eta mundua
mundu hobea bihurtzen laguntzeko
moduari buruzko gogoeta egitea.

• Kartoi meheak, koloretako arkatzak edo
errotuladoreak, aldizkariak…

• Neska-mutilen elkartasun-sentimendua
eta enpatia piztea.

• “Vicente Ferrerren sekretua” entzutezko
ipuina, esteka honetan eskuragarri:
www.youtube.com/watch?v=FwVFTqfd6Ys

Curriculumaren funtsezko gaitasunak

Irakasgaiak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarte-zientziak.

• Gizarte eta giza jarduerak.

• Arte-hezkuntza.

.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan
lantzea aukeratzen bada).
• Gizarte eta giza balioak.
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Mundu hobea

JARDUEREN
PROPOSAMENA

1. jarduera

Jardueraren garapena
Ipuina entzun ondoren, honako galdera hauek egingo dizkiogu ikastaldeari:
- Gogoratzen duzue ipuinaren izenburua?
- Aurkitu duzue Vicente Ferrerren sekretua? Hauxe zen: “Vicentek eta Annak sekretu handia zuten:
bazekiten pertsona askok elkarrekin, gauza txikiak eginez, gauza handiak lor ditzaketela. Eta orain,
zuk ere badakizu”.
Jarraian, gogoeta hau proposatuko dugu: hemen eta orain, pertsona asko gaude elkarrekin. Zer gauza txiki
egin genezake gauza handiak lortzeko?
Talde handian, mundu hobea lortzeko egin ditzakegun gauza txikiak pentsatuko ditugu. Adibidez:
birziklatzea, adineko pertsona bati laguntzea pisu handia badarama, gure ikaskideei irribarre egitea…
Azkenik, ideia horiek guztiak biltzen dituen horma-irudia prestatuko dugu. Collage bat egin daiteke
aldizkarien, marrazkien eta abarren txatalekin.

«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».
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JARDUEREN
PROPOSAMENA

2. jarduera

Mundu hobea

2. jarduera
BIDEZKO MERKATARITZAREN
ZAZPI DESBERDINTASUNAK

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

Helburuak

Materialak

• Bidezko Merkataritzaren prozesua ulertzea,
eta hori bizitza duinaren, genero-berdintasunaren,
haurren lanik ezaren, soldata duinen eta
hezkuntzaren sinonimoa dela ulertzea,
gizarte-ekonomiako beste ekimen batzuen artean.

• “Bidezko Merkataritzaren zazpi
desberdintasunak” irudia (jarduera honen
azalpenaren amaieran).

• Bidezko Merkataritza erostea modu arduratsuan
kontsumitzea dela eta gure enpatia garatzen
duela ulertzea.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak

Irakasgaiak

• Gizarte eta giza jarduerak.

• Gizarte-zientziak.
• Arte-hezkuntza.
• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan
lantzea aukeratzen bada).
• Gizarte eta giza balioak.
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Mundu hobea

JARDUEREN
PROPOSAMENA

2. jarduera

Jardueraren garapena
Jolas honetan, ikasleek 7 desberdintasun aurkitu behar dituzte Indiako landa-eremuko komunitate bat irudikatzen duten bi marrazkien artean: batean, ekoizleek Bidezko Merkataritzako sarean lan egiten dute, eta
bestean, berriz, ez.
Jarraian, ikastalde osoak aztertu beharko du zer adierazten duen desberdintasun horietako bakoitzak.

7 DESBERDINTASUNAK

Ohiko merkataritzari
lotutako lana

Bidezko merkataritzako sare
bati lotutako lana

1. Neskak ontzi bete ur dauka
eskuetan / liburua dauka
eskuetan

Badago haur-esplotazioa:
neska lanean dabil.

Ez dago haur-esplotaziorik:
irudian ageri den neska
eskolatik dator.

2. Oiloen janaria

Ekoizpena ez da organikoa.

Ekoizpena organikoa da.

3. Irudian, gizonak baino ez
dira ageri / Irudian, gizonak eta
emakumeak bilduta daude

Ez dago genero-berdintasunik.

Ekoizpena organikoa da.

4. Ke beltza dario eraikinari /
ez dario ke beltzik

Badago kutsadura.

Ez dago kutsadurarik eta
ingurumena zaintzen da.

5. Irudiko nekazariak jasotzen
duen txanpon-kopurua

Nekazariak ordainsari
txiki-txikia jasotzen du.

Gizon-emakume langileek
lanaren trukeko ordain duina
jasotzen dute eta baldintza
duinetan lan egiten dute.

6. Kooperatibaren kartela
BAI / EZ

Ez dago bidezko
merkataritza-harremanik.

Badago antolakuntza demokratikoa
eta merkataritza-harremana
bidezkoa da.

7. Ekoizleentzako komunitateari
ezer ematen ez dion eraikina,
goialdeko eskuinean / ekoizleen
seme-alabentzako eskola

Ez dago gizarte-onurarik
ekoizleen komunitatearentzat.

Badago antolakuntza
demokratikoa eta
merkataritza-harremana
bidezkoa da.
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Un mundo mellor

JARDUEREN
PROPOSAMENA

2. jarduera

BIDEZKO MERKATARITZAREN ZAZPI DESBERDINTASUNAK

*Bidezko Merkataritzaren Estatuko Koordinakundearen webgunetik moldatutako jolasa. https://comerciojusto.org/

«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».
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JARDUEREN
PROPOSAMENA

3. jarduera

Mundu hobea

3. jarduera
GOWTHAMIREN
AMETSA

Iraupena: 1 saio, bi ordukoa.

Helburuak

Materialak

• Emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunari buruz hausnartzea.

• “Gowthamiren ametsa” bideoa eta gida
didaktikoa, esteka honetan eskuragarri:
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-5-elsueno-de-gowthami

• Hezkuntzaren garrantzia ikusaraztea.
• Emakumeek eta neskek munduko hainbat
lekutan eta historiako hainbat unetan izan
duten eta egun duten egoera ikertzea,
pairatzen dituzten desberdintasunez
jabetzeko.

• Interneterako konexioa daukan
ordenagailua edo historian zehar munduko
bazter guztietako emakumeen egoeraz
diharduen material bibliografikoa.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak

Irakasgaiak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarte-zientziak.

• Gizarte eta giza jarduerak.

• Arte-hezkuntza.

• Gaitasun digitala.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan
lantzea aukeratzen bada).
• Gizarte eta giza balioak.
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Mundu hobea

JARDUEREN
PROPOSAMENA

3. jarduera

Jardueraren garapena
Gogoeta egingo dugu ikasgelan funtsezko galdera honetatik abiatuta: “Ba al zenekiten Indian, beste
herrialde askotan gertatzen den bezala, neskak eta emakumeak ez direla mutilen eta gizonen parekotzat
hartzen?”.
Munduko herrialde askotan, familia baten baitan haurra jaiotzen denean, familia ez da berdin pozik jartzen
haurra zer den, eta familia gehienek mutilak izatea nahiago dute. Gainera, gizon batzuek uste dute neskak
eta emakumeak nahi dutenean eta nahi duten moduan erabil ditzaketela. Horrek ahalbidetu egiten du neskek
eta emakumeek era guztietako kalteak pairatzea, eta mutikoen eta gizonen arteko desberdintasun-egoera
jasatera behartzen ditu.
Jarraian, “Gowthamiren ametsa” ikus-entzunezkoa ikusiko dugu, eta ikasgelako gida didaktikoa landuko
dugu: gogoeta eta jarduera-proposamena. Irakasleek gidaren edukia egokitu beharko dute ikasleen mailaren
arabera.

«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».
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JARDUEREN
PROPOSAMENA

4. jarduera

Mundu hobea

4. jarduera
MUNDU HOBEA
LORTZEKO ALBISTEAK

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

Helburuak

Materialak

• Gaurkotasuneko albisteak bilatzen eta
irakurtzen ohitzea.

• Interneteko konexioa daukan ordenagailua,
lineako albistegiak kontsultatzeko edo, bestela,
irakasleek eskuratutako prentsa idatzia
erabiltzea, ordenagailuak baliatzerik ez badago.

• Lineako baliabideak ezagutzea, munduan
gertatzen ari dena ikertzeko (Interneteko
konexioa izanez gero).
• Mundu hobea lortzeko gertatu beharko
litzatekeenaren inguruko gogoeta egitea.
• Taldean eztabaidatzea eta adostasuna
lantzen ikastea.
• Albiste bat idazten ikastea.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak

Irakasgaiak

• Gizarte eta giza jarduerak.

• Gizarte-zientziak.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Hizkuntza (dagokiona).

• Gaitasun digitala.

• Gizarte eta giza balioak.

• Ikasten ikastea.
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Mundu hobea

JARDUEREN
PROPOSAMENA

4. jarduera

Jardueraren garapena
Ikastaldea 3-4 laguneko taldetan banatuko dugu. Talde bakoitzak Interneterako konexioa daukan
ordenagailua izango du eskura (edo ordenagailurik baliatu ezean, talde bakoitzak prentsa idatziko ale bat
izango du aztertu ahal izateko).
Ikasleei nazioarteko atalean azaltzen diren albisteen titularrak gainetik irakurtzeko eskatuko diegu, eta galdera
hau egingo diegu: “Irakurri dituzuen albiste guztietatik, zenbatek laguntzen dute gai honetan landu dugun
mundu hobea sortzen?” Ikasleen erantzunetan oinarriturik, albisteen titularrei buruzko gogoeta egitera
animatuko ditugu, bai eta albiste gehienek geuk desiratzen dugun mundu hobe horretatik urruntzen gaituzten
gai txarrekin zerikusia dutela hausnartzera ere.
Zer egin dezakegu gaurkotasuneko albisteek mundu hobea eraikitzen lagun diezaguten? Mundu bidezkoago,
berdintasunezkoago eta jasangarriagotik aldentzen gaituzten egoerak edo inguruabarrak baino ez badira
azaleratzen, munduan gertatzen ari diren ekintza onuragarriak ostentzeaz gain, gizartearen motibazioa,
adorea eta gogoa apalduko dira, eta horrek ez du aldaketa eragiten lagunduko. Horregatik, albisteek
munduko eskubideen urraketa- eta desberdintasun-egoerak salatzeaz gain, beharrezkoa da gertatzen diren
gauza onei ahotsa ematea, gai honen bidez ikusi dugun mundu horretarantz aldatzen laguntzen baitute.
Esandako alderdiei buruzko gogoeta egin ondotik, albistegia idazteko proposatuko diegu ikasleei, betiere
albiste baikorretan ardaztuta, mundu hobea eraikitzeko helburuz. Talde bakoitzak honako hauek egin beharko
ditu:
• Mundu hobea lortzen laguntzen duten albiste baikorrak bilatzea (Interneteko konexioa izanez gero)
edo eskuratutako albisteak berridaztea, aldaketa ekarriko luketen alderdi positiboak indartuz.
• Benetan gerta daitezkeen albiste positiboak eta bideragarriak idaztea, mundu hobe bateranzko
bidean egin daitezkeen proposamenak ikusarazteko.
• Idatzizko albisteak ikaskideekin partekatzea, eta haietako bakoitzak munduarentzat proposatzen
dituen hobekuntzei buruz hausnartzea.
Azkenik, albiste horiek guztiak ikasgelako horman edo eskolan bertan ikusgai jar daitezke, bestelako mundua
lorgarria dela eta nahi dugun mundu hobea lortzeko lan egin behar dugulako uste osoa sustatzeko. Bestalde,
ikasleak bultza ditzakegu idatzi dituzten albisteak osatzeko aldizkarietako argazkiak, marrazkiak edo izenburu
deigarriak erabil ditzaten.

«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».
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JARDUEREN
PROPOSAMENA

5. jarduera

Mundu hobea

5. jarduera
BIZIKLETA
AHALTSUAK

Iraupena: Hainbat saio, ikasturtean
zehar.

Helburuak

Materialak

• Ikasleak gogatzea erronka solidario bat
lor dezaten, besteak beste, talde-lana eta
enpatia, errespetua eta adiskidetasuna
sustatuz.

• Hainbat material, gauzatu beharreko
proiektuaren arabera. Esteka honetan
eskuragarri:
https://fundacionvicenteferrer.org/es/materialespara-escuelas-solidarias

• Hezkuntzaren garrantziaz eta Indiako
landa-eremuko neska-mutilen ingurumariaz
jabetzea.
• Aldaketa eragiten ikusteko moduan
laguntzea eta ekintza txikiek ere mundua
hobetzen laguntzen dutela jabetzea.

Curriculumaren funtsezko gaitasunak

Irakasgaiak

• Ekimenaren eta ekintzailetzaren sena.

Proiektu hau zeharka landu daiteke irakasgai
askotan. Esate baterako:

• Gizarte eta giza jarduerak.
• Gaitasun digitala.

• Gizarte-zientziak.
• Hizkuntza (dagokiona).
• Gizarte eta giza balioak.
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Mundu hobea

JARDUEREN
PROPOSAMENA

5. jarduera

Jardueraren garapena
Ikasleek Vicente Ferrer Fundazioaren eskola solidarioen webgunean
(https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias) sartu eta jakingo dute zeinen ahaltsuak diren
bizikletak Indiako landa-eremuetan.
Web-orri horrek eskaintzen dituen materialak oinarri hartuta, proiektua gelan landu ondoren, ikasleek
erabaki beharko dute euren erronka zein den (hau da, finantzatu beharreko bizikleta kopurua, kontuan
hartuta bizikleta batek 50 euro inguruko kostua duela eta lortutako bizikleta bakoitzak badakarrela Indiako
landa-eremuko neska edo mutil batek bigarren hezkuntzako ikasketekin jarraitu ahal izatea).
Behin erronka erabakita, ikasleek erronka lortzeko modua bilatuko dute. Eskola solidarioen webgunean
hainbat proposamen aurkituko dituzte, baina euren jarduerak irudikatu eta garatu ditzakete. Proiektua
aberastu eta izugarri hazten da ikasleek hezkuntza-komunitate osoa eta udalerriko hainbat eragile
estrategiko erakartzen dituztenean: udala eta zinegotziak, dendak, emakume-elkarteak, komunikabideak…
Helburua lortu ostean, ikasleak emaitza zabaltzeaz arduratuko dira parte hartzen duten eragileen artean.

«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».

