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0. Sarrera
Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendak garapenerako lehentasunak finka tzen ditu nazioartean, Nazio Batuen 
barruan 193 herrialdek baino gehiagok 2015eko irailean hartutako akordioaren ondoren. Agendak 17 helburu 
ditu, Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) izenekoak. Horien xedea da 2030. urterako pobrezia ezaba tzea, 
planeta babestea eta per tsona guztiek bakea eta oparotasuna izatea.

2030 Agendaren fun tsean 3 prin tzipio hauek daude: OSOTASUNA: ez dago besteak baino garran tzi tsuagoa den 
GIHrik; guztiak bete behar dira garapen iraunkorra lor tzeko; UNIBER tsALTASUNA: herrialde guztiak (aberastuak 
eta pobretuak) eta eragile guztiak (gizarte zibila, sektore pribatua, erakundeak, herritarrak) inplika tzen ditu; 
INOR A tzEAN EZ UZTEA: guztiei mesede egin behar die, leku guztietan; ekitaterik eza, desparekotasunak eta 
bazterkeria ezaba tzea.

Hala ere, garapen iraunkorraren bidean murgil tzeko, sakon eraldatu beharko ditugu pen tsa tzeko eta jardu-
teko dugun modua. Mundu jasangarriagoa sor tzeko eta GIHetan deskribatutako jasangarritasunarekin edo 
iraunkortasunarekin lotutako gaiak lan tzeko, per tsonak eraldaketa-eragile bihurtu behar dira. Ahaldunduko 
dituzten ezagu tzak, trebetasunak, balioak eta jarrerak behar dituzte, garapen iraunkorraren alde egiteko. Hor-
taz, hezkun tza erabakigarria da garapen iraunkorra lor tzera bidean.

Horregatik, guztion artean bidezkoagoa den mundua lor tzeko, eta GIHak bete tzera bidean, aldaketarako eta 
eraldaketarako eragile bihurtu behar gara per tsonok. Ikaste txeetan lan hori errazteko, Bakea eta Elkartasuna 
Fundaziotik, Masmarcoren lagun tzarekin, 2030 Agenda jolas orduan ikasleekin lan tzea proposa tzen dizuegu, 
modu ludiko, dinamiko eta parte-har tzailean. Horrela, 2030 Agendaren aldeko konpromisoa modu ludikoan 
sakon tzea eta indar tzea berma tzen da; izan ere, haurrak dira, nolabait, kaltetuenak, biharko mundua beraiena 
izango baita.

12 EKOIZPEN ETA 
KON tsUMO 
ARDURATUA

17 ITUNAK, 
HELBURUAK 
LOR tzEKO

16 BAKEA, JUSTIZIA 
ETA INSTITUZIO 
SENDOAK

15 LEHORREKO 
BIZI tzA14 URETAKO 

BIZI tzA13 KLIMA BABESTEKO 
EKIN tzA

11 HIRI ETA 
KOMUNITATE 
IRAUNKORRAK

10 DESBERDINTASUNAK 
MURRIZTEA9 INDUSTRIA, 

BERRIKUN tzA 
ETA AZPIEGITURA

8 LAN DUINA ETA 
HAZKUNDE 
EKONOMIKOA

7 ENERGIA ESKURAGARRI 
ETA EZ-KU tsA tzAILEA

6 EDATEKO URA  
ETA SANEAMENDUA5 GENERO

BERDINTASUNA4 KALITATE 
ONEKO HEZKUN tzA3 OSASUNA 

ETA ONGIZATEA
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1. Erabilera gida
Material honetan proposa tzen diren jarduerak jolas orduan egingo dira. Gu txi gorabehera, ordu erdiko irau-
pena daukate, eta guztira hemezor tzi saio dira. Irakasle bakoi tza arduratuko da bere taldearen tzako jarduera 
presta tzeaz eta koordina tzeaz, egokiena irudi tzen zaion tokian.

Proiektua hasi baino lehen, data bat adostuko da ikaste txe bakoi tzeko irakasleei proiektuari buruzko prestakun-
tza emateko. Horren bidez, proiektuaren formatua, jarduera bakoi tzaren garapena eta egiteko modua azal-
duko dizkiegu, eta prestakun tza egiteko material didaktikoa emango diegu.

Saio bakoi tzean, Garapen Iraunkorrerako Agendaren helburu zeha tz bati helduko diogu; honako hauek izango 
dira:

Pobrezia ezaba tzea Desparekotasunak murriztea

Gosea ezaba tzea Hiri eta komunitate jasangarriak

Osasuna eta ongizatea Ekoizpen eta kon tsumo ardura tsua

Kalitatezko hezkun tza Klimaren aldeko ekin tza

Genero berdintasuna I tsaspeko bizi tza

Ur garbia eta saneamendua Lurreko ekosistemen bizi tza

Energia eskuragarria eta  
ez-ku tsa tzailea

Bakea, justizia eta  
erakunde sendoak

Lan duina eta hazkunde  
ekonomikoa

Helburuak lor tzeko alian tzak

Industria, berrikun tza  
eta azpiegitura
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Proiektuak, guztira, 19 jarduera ditu, eta horietatik hamazazpi GIHei buruzkoak dira: hasierako bat, proiektuari 
buruz hi tz egiten diena, eta bukaerako bat, telebista formatuko galdera-lehiaketa bat izango dena, ikasi dugun 
guztia praktikan jar tzeko.

Jarduera guztiek formatu ludikoa daukate, baina a tzean eduki soziala daukate, hau da, kon tzeptuak ikasi eta 
barneratuko ditugu modu erraz eta dibertigarrian.

Gomenda tzen da jarduera hasi aurretik material guztia prest egotea eta jarduera berrikusia egotea, denbora 
ez gal tzeko. Ikaste txe berean parte har tzen duten gela guztiek material bera partekatuko dute jardueretarako. 
Horregatik, jarduerak aldi berean egiten badira, gomenda tzen da gela bakoi tza GIH ezberdin batekin hastea, 
material bera erabili behar ez izateko. Ez da beharrezkoa GIHak hasierako orden berarekin lan tzea, ordenak 
ez baitu emai tza alda tzen.

Adina eta taldeak
Helburu bakoi tzean, haur hezkun tzarako eta lehen hezkun tzarako berariazko atal bat ikusiko duzue; bertan 
zehaztuta dator jarduera hori egin dezaketen edo, bestela, egoki tzapen edo jarduera alternatibo bat egingo 
duten. Jarduera egiten duen talde bakoi tza gela bereko ikasleek eta bertako irakasleak osatuko dute. Talde 
hori jarduera zuzen tzeaz arduratuko da. Jarduera hauek Nafarroa osoko haur eta lehen hezkun tzako hainbat 
ikaste txeri zuzenduta daude.

Lortu nahi diren helburuak
Saioak haur eta lehen hezkun tzako taldeen tzat egokituta daude. Jarduerak prestakun tza-zikloen arabera ba-
natuko ditugu, talde bakoi tzaren ikaskun tza- eta garapen-mailari lotuta baitaude. Jarduera praktiko, ludiko eta 
jolas hezigarrien bidez, haurrei finkatutako helburuak lor tzeko aukera emango dieten edukiak landuko dira.

Haur Hezkun tzako helburuak
 Errespetu, toleran tzia eta elkartasun balioak ikastea.

 Munduko beste kultura eta errealitateak ezagu tzea.

 Nork bere gorpu tza eta beste ba tzuena ezagu tzea, ezberdintasunak ikasiz eta errespetatuz.

 Inguru familiarra, natural eta soziala beha tzea eta azter tzea.

 Ohiko jardueretan autonomia lor tzea.

 Gaitasun afektiboak gara tzea.

  Besteekin harremanak izatea, bizikide tzarako eta harreman sozialetarako jarraibideak eskura-
tzea, eta gatazkak konpon tzen ikastea.

 Komunikazio gaitasunak gara tzea.

  Trebetasun logiko-matematikoetan, irakurketa-idazketan, mugimenduan, keinuan eta erritmoan 
hastea.

 Autoezagu tza eta autonomia per tsonala.

 Inguruaren ezagu tza.

 Hizkun tzak: komunikazioa eta irudikapena.
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Lehen Hezkun tzako helburuak
  Zikloko irakasgaiak indar tzea edo ikastea, hala nola natura- eta gizarte-zien tziak, gaztelania eta 
literatura, matematika, a tzerriko hizkun tza, erlijioa edo gizarte-balioak, gorpu tz-hezkun tza eta 
arte-hezkun tza.

  Zeharka lan tzea: irakurmena, ahozko eta ida tzizko adierazpena, ikus-en tzunezko komunikazioa, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.

  Ingurumen arazoez kon tzien tzia tzea, beren esparruan eta e txeetan interesa eta parte-har tzea 
susta tzea. 

  Beste kultura eta errealitate ba tzuk ezagu tzea, munduko beste lekuetako arazoak ezagu tzea. 

  Pen tsa tzeko eta ekiteko modu berriak.

  Iniziatiba gaitasuna eta espiritu ekin tzailea.

Material eta jarduera osagarriak
Bakea eta Elkartasuna-tik jarduera egiteko beharrezko materialaren zerrenda emango dizuegu, baina irakas-
leak arduratuko dira materiala presta tzeaz edo sor tzeaz. Dean den, gorago esan bezala, material bera ikaste-
txe osoko ikasleen tzat erabili ahalko da.

Gomenda tzen da, halaber, beste baliabide ba tzuk erabil tzea, jardueretan ida tzita ez egoteagatik ere estimula-
tzaileak izan daitezkeenak eta giro egokiagoak sor di tzaketenak. Adibidez, irakasleek  txilibitu bat erabil tzea, 
beste herrialde ba tzuetako musika erabil tzea, pegatinak edo tresnaren bat erabil tzea taldeak bereizteko, etab.

Jolas orduaren denbora optimiza tzeko eta jarduera ahalik eta denbora luzeenean egin ahal izateko, komeni 
da, ahal izanez gero, ikasgelatik irten aurretik dagokion GIHaren aurkezpena egitea, edo ondoren ariketaren 
ondorioak atera tzea.

Bakea eta Elkartasuna-tik jarduerak osa tzeko materialak eman ahal dizkizuegu, eta  2030 Agendaren webgu-
nean ikasleen tzako hezkun tza-baliabide erakargarriak ere aurki di tzakezue, hala nola bideoak, mahai-jokoak, 
benetako egoerak eta abar. Dena den, hor egongo gara, daukazuen edozein zalan tza kon tsultatu edo beste 
jarduera ba tzuetarako ideiak eman ahal izateko.

Ebaluazio orokorra eta espezifikoa
Komenigarria li tzateke jardueraren fun tzionamendua ebalua tzea, taldeka zein banaka; bai irakasleen tzat, ba-
liabide horiek ikasgelan erabili ahal izateko, bai Masmarcoren eta Bakea eta Elkartasuna Fundazioaren artean, 
jarduerak hobe tzeko.

Hainbat item dituzten taula mota hauei esker, segurtasunez egiaztatu ahal izango dugu ikasleek bakarka 
eskuratu dituzten ala ez taldean landutako edukiak. Item horiek aldatu egin daitezke ikasgelan lan tzen diren 
helburuen eta edukien arabera

ITEMAK BAI EZ BA tzUETAN
Ikasteko metodo berriei eran tzuten die

Jarrera aktiboa eta parte-har tzailea du

Kideekin modu kooperatiboan lan egiten du

Eduki didaktikoak eta helburu zeha tzak

Ondo pasatuz ikasteko kon tzien tzia

Jarduera ebaztea
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2. Airera tzearen faseak 
GIHei buruzko dinamikekin hasi baino lehen, ikasleei aurkezpen bat egin beharko diegu, eta proie-

ktuari buruz maila globalean hi tz egin beharko diegu, zein erronkei heldu beharko diegun azal-
duz. Galderak egin ahal dizkiegu, haien jakin-mina pizteko edo horri buruz zer pen tsa tzen 

duten azaldu dezaten: ikaste txean nork birzikla tzen duen galde tzea, beren ikasgelako tes-
tuinguruan bakea zer den erakusten duen adibide bat jar tzea, genero berdintasunari buruz 
hi tz egitea, ikastea garran tzi tsua dela uste duten galde tzea, etab.

Jarduera hau lehenbiziko hartu-emana izango da, beraz, ez dugu jarduera zeha tzik egingo. 
Albuma emango diegu, jokoaren oinarri den istorioa duena. Eskumuturreko bana ere eman-
go diegu, jokoaren informazio osagarria emango dien QR kodea aurki tzeko.

Argi geratu behar zaie beren helburua lurra salba tzea dela, eta arrakastaz egiten duten 
misio bakoi tzeko pegatina bat jasoko dutela, misioen albumean jar tzeko.

Jolasaren istorioa
Uniber tsoaren zaindariak gara, urruneko galaxia batetik gatoz eta gure misioa planeten 
artean bakea ezar tzea da, planetan meteoritoetatik erreskata tzea edo behar gaituen 

edozein lekutako erresumak lagun tzea.

Gure espezieak ez du zerikusirik giza espeziearekin. 6 oin dauzkagu, eta horri esker 
abiadura oso handian mugitu gaitezke. Pen tsa, zuen munduan, animaliarik azkarre-

na leopardoa da, eta 105 kilometro orduko abiadura lortu dezake. Bada, gu, 5 
aldiz azkarrako ibili gaitezke (badakizue kalkula tzen zenbat den hori?). Hiru 

begi dauzkagu: horietako bi ikusteko dira, eta hirugarrenak ikusten dugun 
guztiaren informazioa bil tzen du, nolabaiteko irudi grabagailua da. Gure 
azala urdin berdeska da, begi irtenak ditugu, eta esku la tzak, zuhai tz 
baten enborra bezalakoak. Oso lagunkoiak gara, eta asko enpatiza-
tzen dugu beste espezieekin (nork daki zer den enpatiza tzea?). Hala 
ere, izaera gogorra dugu Daet jolasean irabazten digu-
tenean, zuen par txisa bezalakoa 
izango li tzatekeena.

Tristuraz 
ikusten ari 

gara, azken ehun 
urteetan, planeta bat sun tsitu dela, 

milioika urtetan biziraun duen planeta bat. Zehazki, 
lau mila eta bostehun milioi urte ditu (komeni da ar-
belean konparazioa idaztea: 4.500.000.000 urte eta 100 
urte). Bost urte darama tzagu argiaren abiaduran bidaia tzen, 
eta, azkenik, iri tsi gara planeta urdinera, Ama Lurra ere dei-
tzen dena.

18 misio bete tzeko eskatu digute, planetak lehen 
zeukan armonia eta edertasuna berreskuratu di tzan, 
baina ezin izango dugu lortu zuen lagun tzarik gabe. 
Lortuko ote dugu helburu guztiak bete tzea? Noski 
baie tz.
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Horretarako, zuetako bakoi tzak paper garran tzi tsua jokatuko du misio honetan:
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2030 tripula tzailea 
Lortu behar dugun erronkaran tz gida tzea da bere misioa. Be-
rak emango dizkizue jarraibideak eta arauak gure helburua 
lor tzeko.
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2030 biztanlea 
Guztien arteko elkarlanaren bidez, proposa tzen 
dizkizueten erronkak gaindi tzea da zuen mi-
sioa. Gure planetaren etorkizuna zuen esku 
dago!!!

Aitor tza albuma
Istorio guztiak ba tzeko, eta egitura globalagoa izan dezaten, lehenengo egunean ikasle bakoi tzari bilduma 
egiteko moduko album bat emango diogu. Bertan jolasaren historia azalduko da, eta kromoak i tsa tsi beharko 
dituzte (2030 agendaren helburuak izango direnak). Helburu bat bete tzen duten bakoi tzean, kromo bat eman-
go diegu albumean pegatu dezaten. Albumak orri ezberdinak izango ditu helburu bakoi tzerako, eta orri horien 
barruan beren misioaren pegatina i tsa tsi ahal izango dute, esaldi motiba tzaileak edo datu bi txiak ere izango 
dituzte, eta beren iruzkinak idazteko edo marrazteko lekua izango dute.

Era berean, pegatina-izarrak emango ditugu: irakasleak egiten duen galdera bati eran tzuten badiote, portaera 
onagatik, datu bi txiak emateagatik, etab. Misio-eranskailuak mundu guztiak lortuko ditu, ondo edo gaizki egin 
arren; baina izarrak soilik aurreko baldin tzaren bat bete tzen duten ikasleek lortuko dituzte.

Horrela, ikasleek jolas-esperien tzia honetan gehiago parte hartuko dute, gehiago sustatuko dugu parte-har-
tzea, eta, gainera, ikasgelan talde-jarduerak egitean besterik gabe gozatu dezaten lortuko dugu.
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3. Proposatutako jarduerak gara tzeko fasea
Jarraian, zenbait dinamika proposatuko dizkizuegu ikasleekin jolas orduan gara tzeko, Garapen Iraunkorrerako 
Helburu bakoi tzari buruzkoak

Dinamika bakoi tzerako proposa tzen dizuegun  
jarduteko protokoloa honakoa da:

  Landuko dugun GIH jakinari buruz hi tz egingo dugu, lortu nahi diren helburuak  
eta munduan dauden arazoak eta zailtasunak azalduko ditugu (5 minutu).

  Ikasleei jarduera azalduko diegu, eta jarduera  
gauzatuko dugu (20 minutu).

  Jarduera bukatuko dugu, 
pegatinak banatuko ditugu, 
ondorioak partekatuko 
ditugu eta taldeari galderak 
egingo dizkiogu (5 minutu).





19

GHI 1www.escuelasdesarrollosostenible.org

SARRERA: Con este objetivo se quiere conseguir poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdina egingo dugu baina sinplifikatuta. Ikonoen mapa eraku tsiko diegu, eta galdera errazagoak 
egingo dizkiegu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

1. GIH XEDEAK
 Muturreko pobrezia ezaba tzea mundu osoan.

 Pobrezian bizi diren adin guztietako per tsonen eta adingabeen propor tzioa, gu txienez, erdira murriztea.

 Per tsona pobreen eta egoera zaurgarrian daudenen beharrak ase tzea.

  Berma tzea per tsona guztiek eskubide berberak dituztela baliabide ekonomikoak eta oinarrizko zerbi tzuak 
eskura tzeko, lurraren eta beste ondasun ba tzuen jabe tza eta kontrolerako, heren tziarako, baliabide natu-
raletarako, teknologia berri egokietarako eta finan tza-zerbi tzuetarako, mikrofinan tzaketa barne.

  Per tsona pobreen eta egoera zaurgarrian daudenen erresilien tzia susta tzea. Arriskua eta zaurgarritasuna 
murriztea, klimarekin eta bestelako nahasmendu eta hondamendi ekonomiko, sozial eta anbientalekin 
lotutako muturreko fenomenoekiko.

  Herrialde pobretuei baliabide nahikoak eta aurreikusteko modukoak ematea, pobrezia dimen tsio guztie-
tan ezaba tzeko programak eta politikak ezar di tzaten.

  Esparru arau tzaile sendoak sor tzea nazio-mailan, eskualdean eta nazioartean, oinarri hartuta pobreen 
aldeko garapen-estrategiak eta genero-kontuak ain tzat hartuta, pobrezia ezaba tzeko neurrietan inber tsio 
bizkorra bul tza tzeko. 

Desparekotasunen  
mapa
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JARDUERAREN HELBURUAK
 Mapamundiko hainbat herrialde non koka tzen diren ezagu tzea.

 Nabarmendutako eremu geografikoetako pobrezia-por tzentajeak bistara tzea.

 Herrialde abera tsenak arauak zuzen tzen dituztenak direla ikusarazten lagun tzea.

 Botere-harremanak azter tzea, maila handian zein  txikian.

 Maila  txikian, gure botereak gaur egungo jendartean nola eragiten duen ezagu tzea.

 Hiritar kritikoen papera indartu eta zabal tzea.

 Pobreziaren kausa nagusiak zein tzuk diren ezagu tzea.

MATERIALAK
  Herrialde bakoi tzaren muga geografikoak eta izenak dituen mapamundia, baina hiri, ibai eta abarren datu 
geografikorik gabe.

GARAPENA
1. Munduko mapa bat emango diegu, non herrialdeak eta bakoi tzaren izena aterako diren soilik, koloreen 

arabera bereiziak, bisualagoa izan dadin.

2. Pobrezia zer den eta zerk eragiten duen azalduko diegu. Halaber, azalduko diegu guk bizi tza erraza iza-
teko zortea dugula, beste leku ba tzuetako per tsona askorekin alderatuta. Beste leku ba tzuetan, haurrek 
lan egin behar dute, edo familiek egunean behin bakarrik jaten dute, adibidez.

3. Mapak ikonoz markatutako herrialde ba tzuk izango ditu. Adibidez, gerran dauden herrialdeen tzako, tanke 
baten marrazkia; herrialde abera tsenen tzako, urrezko  txanpon bat; lehengaiak dituztenen tzako, petro-
lio-upel bat, arroza, kafea,  txokolatea; arrain bat arran tzarako herrialdea bada, etab.

Gaira hurbil tzen joateko, herrialde pobretu ba tzuen adibideren bat emango diegu, eta zergatik dauden 
egoera horretan. Herrialde bat pobrea izateko arrazoi posibleen zerrenda hau irakurriko diegu:

  Baliabide naturalak dauzka, hala nola petrolioa, koltana, urrea… Baina beste herrialde batek era-
maten ditu.

  Beste herrialde baten tzako estrategikoa den lekuan dago kokatuta.

  Herrialdeak duen erregimen politikoaren arabera.

  Egoera politikoaren ondorioz.

  Gorrotoa, erlijioa edo ekonomia kontuengatik gatazka edo gerraren bat egoteagatik.

  Kokapen geografikoaren ondorioz.

  Klimaren edo fenomeno naturalengatik. 

4.  Honako galdera egingo diegu: badakizue zein tzuk diren munduko herrialde pobretuenak? Eman dizkie-
gun datuak eta mapako ikonoak baliatu beharko dituzte (dela logika erabilita, ezagu tzagatik edo, besterik 
gabe, zoriagatik). Irakaslea uneoro egongo da pistak emateko prest, ikasleak zuzen tzeko. Aukeratu duten 
herrialdea zergatik aukeratu duten justifikatu dezaten saiatuko gara, eta, ondoren, herrialde horren egoe-
ra azalduko diegu. Horrela, ikusiko dute herrialde askok, baliabide asko izan arren, oso pobreak direla.
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INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
   Jarduera hau aproposa da guztiok elkarrekin hi tz egiten joateko, edo taldeak egin daitezke ere, bakoi tzari 
mapa bat banatuz.

VALORACión final
  Nola lagundu ahalko genieke herrialde horiei?

  Zenbat herrialdek bizi dute pobrezia egoera, zuen ustez? Eta zenbat herrialde dira abera tsak?

  Gai izango zinatekete tableta eta bestelako erosotasun ba tzuk eduki tzeari uko egiteko, horrela beste per-
tsona ba tzuek bizi-kalitate hobea izan dezaten?

2. ALDAERA: KATEATUTA

MATERIALAK
Ez da material berezirik behar.

ESPAZIOA
Irekia, gimnasioa edo jolastokia.

GARAPENA
1. Irakasleak 6/7 kideko talde bat aukeratuko du parte har tzen duten ikasleen artean, eta talde hori jolato-

kiaren erdian jarriko da, kate bat osatuz; taldekideek beren erosotasun-eremua mugatuko dute eta beren 
aberastasunen lurraldea a tzean u tziko dute. Talde honen helburua da bere aberastasunen lurraldean 
beste taldea sar tzea oztopa tzea. 

2. Gainerako ikasleak espazioaren beste aldean kokatuko dira, sakabanatuta eta banaka. Talde hau giza 
katea guru tza tzen saiatuko da, aberastasunen zonaldera iristeko.

3. Jolasa arin baldin badoa eta talde handia erraz iristen bada aberastasunen zonaldera, jokoa zailduko 
duten zenbait aldaera sar di tzakegu, aberastasunen zonaldeko segurtasun-zaindari gisa.

4. Jolasa amai tzeko, talde handian, iri tzia partekatuko da eta jolasean gertatutakoaz hausnartuko da.

5. Zein talderen tzat izan da errazagoa? Zergatik? Hortaz, garran tzi tsua al da taldearen tamaina?

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Jokoak eta bizi tza errealak duten lotura, jatorrizko zonalde eta lurralde jakinen aukerak eta mugak.

  Errefuxiatuen eta daukaten bizi tza-eremu mugatuen gaiarekin lo tzea.

  Gaur egungo pobrezia egoera ezagunak balora tzea.
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera bera egingo dugu, baina erabiliko dugun hizkera sinpleagoa izango da. Halaber, zenbait gai leun-
duko ditugu, hala nola gosez hil tzen diren haurrena.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

2. GIH XEDEAK
  Gosea ezaba tzea eta per tsona guztiek, urte osoan zehar, elikadura osasungarria, nutritiboa eta nahikoa 
izango dutela berma tzea.

  Malnutrizio forma oro ezaba tzea. Nerabeen, emakume haurdunen eta edoski tzaileen eta adineko per-
tsonen elikadura beharren gaiari hel tzea.

  Nekazari tzako produktibitatea eta elikagai ekoizle  txikien diru-sarrerak bikoiztea; batez ere, emakumee-
nak eta herri indigenenak, eta familiarteko nekazari tzan ari tzen direnenak, baita abel tzain tzan eta arran-
tzan lan egiten dutenenak ere.

  Elikagaiak ekoizteko sistemen jasangarritasuna berma tzea. Nekazari tza-praktikak aplika tzea, produkti-
bitatea eta ekoizpena handi tzen dutenak, ekosistemak manten tzen lagun tzen dutenak, klima-aldaketara 
eta muturreko fenomeno meteorologikoetara egoki tzeko gaitasuna indar tzen dutenak.

  Hazien, landareen eta baserriko eta e txekotutako animalien eta horiei dagozkien basaespezieen diber-
tsitate genetikoari eustea, besteak beste, hazi- eta landare-bankuak ondo kudeatuz eta diber tsifikatuz, 
estatu-, eskualde- eta nazioarte-mailan.

  Nazioarteko lankide tza handiagoren bidez, inber tsioak areago tzea landa-azpiegituretan, ikerketan eta 
nekazari tza-hedadurako zerbi tzuetan, garapen teknologikoan, eta landare eta abereen geneen bankue-
tan, nekazari tza eta abel tzain tzako ekoizpen-gaitasuna hobe tzera bidean. 

  Munduko nekazari tza- eta abel tzain tza-merkatuetan murrizketa eta distor tsio komer tzialak zuzen tzea eta 
prebeni tzea, aldi berean nekazari tza-esportazioetarako diru lagun tza mota guztiak kenduz, baita an tzeko 
ondorioak dituzten esportazio-neurri guztiak ezabatuz ere.

Eta nik, zer daukat?
SARRERA: Helburu honekin, gosea ezabatu, elikagaien segurtasuna 
eta nutrizioa hobea lortu, eta nekazari tza jasangarria sustatu nahi da.
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  Neurriak har tzea oinarrizko elikagaien merkatuen eta horien eratorrien fun tzionamendu egokia ziurta-
tzeko, eta elikagaien prezioen muturreko aldakortasuna muga tzen lagun tzeko.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Ikasleak balorazio kritiko bateran tz hurbil tzea, elikagaien segurtasuna lor tzeak eta jendartearen tzat 
nekazari tza jasangarria susta tzeak duen garran tziari buruz.

  Munduko lehen herio tza-kausa den gosea ezaba tzeko neurriak har tzea.

  Muturreko gosearen eta haurren malnutrizioaren errealitatea ezagu tzea, garapen jasangarrirako oztopo 
handia diren neurrian.

  Elikadura-kateen etapak lan tzea: ekoizpena, elikagaien industria, merkatura tzea eta ekoizpena.

  Ikasleak kon tzien tzia tzea etapa horietako bakoi tzak duen garran tziaz, azken ekoizpena lor tzeko.

  Kontinenteen arteko egungo egoera balora tzea, goseari dagokionez. Horretarako, hainbat zonalde geo-
grafikoren datu errealak eskainiko  ditugu.

  Elikadura-kateek elikagaia gure eskuetara iri tsi arte daukaten garran tzia ikustea.

  Zer egin dezakegu lagun tzeko? Talde handian eztabaida tzea.

MATERIALAK
Gozokiak edo  txokolatezko  txanponak (errealagoa izan dadin).

desarrollo
1. Hasteko, ditugun  txokolatezko  txanpon guztiak eraku tsiko ditugu; planetak dituen baliabide guztiak ho-

riek direla imajina tzeko esango diegu. Taldearen artean banatuko ditugu  txanponak, gaur egun baliabi-
deak lurrean banatuta dauden moduan.

2. Banaketa hori ustez “zorte kontua” denez, irakasleek esango die ausazko zenbakiak esateko (banan-ba-
nan) eta  txokolatinak beheko propor tzioen taularen arabera banatuko dizkie ikasleei; horrela, ikasle ba-
tzuek, agian, 4  txokolatina izango dituzte, eta beste ba tzuek bakarra (garran tzi tsua da esatea  txokolateak 
ezin direla bukatu aurretik jan). Horrela, gero ikusiko da banaketa ez dela zortearen araberako edo nor-
beraren ahaleginaren araberakoa, gehienek uste duten moduan. Irakasleak, aldez aurretik, zerrenda bat 
egingo du aukeratutako zenbakiekin eta nori dagozkien jakiteko, hau da, biztanleriaren %10, %50 edo 
%40ri.

 txOKOLATEA BANA tzEA IKASLE KOPURUAREN ARABERA
 Munduko biztanleriaren %10ek aberastasunaren %54 dauka.

 Munduko biztanleriaren %50ek aberastasunaren %41 dauka.

 Munduko biztanleriaren %40k aberastasunaren %5 dauka.

(Zeha tzago, 2.500 milioi per tsona egunean 2€ baino gu txiagorekin bizi dira).
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3. Banaketa egindakoan, taldeari galdetuko diogu ea zer irudi tzen zaion banaketa, eta ikusiko dugu  txanpon 
gu txi ala asko dituztela uste duten, eta zergatik uste duten hala izan dela.

Ondoren, galdetuko diegu ea uste duten  txokolatina gu txi dituzten. Zer egin dezakete haien egoera hobe-
tzeko? Honako eran tzunak atera daitezke: lapur tzea, gehien duen taldeari eraso tzea, emigra tzea, mai-
legua eska tzea. Ikusaraziko diegu, gehiago izan arren, ezin dutela eraso egin, askoz baliabide gu txiago 
dituztelako. Adibide hori erabili daiteke, taldeari ikusarazten zer arrazoirengatik emigra tzen duten per-
tsona askok.

4. Buka tzeko, talde osoari galdetuko diogu nola konponduko luketen baliabideen banaketa desorekatuaren 
arazoa. Galdetuko diegu, baita ere, konponbide horiek zer suposatuko luketen egungo ereduan eta gure 
bizi tzetan. Munduko zein aldetan gaude du? Zerbait egin dezakegu? Une horretan, konturatu behar gara 
baliabide gu txi dituzten herrialdeen egoera “igo” ahal izateko, beste ba tzuena “jai tsi” egin beharko dela, 
planetaren baliabideak ez direlako mugagabeak.

5. Orain bai,  txokolateak jan di tzakegu. Hala ere, ikasleei esango diegu 4  txokolate badituzte gu txiago du-
tenekin partekatu di tzaketela; ez badute nahi, ezin ditugu behartu.

INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
 Ikasle kopuruaren arabera zenbat  txokolate behar ditugun kalkula tzeko, hiruko erregela bat egingo dugu.

   txokolateak ez ditugu klasea amaitu arte jango. Norbaitek alergiarik duen galdetuko dugu, eta hala bada, 
alternatibak bilatuko ditugu. Norbaitek klasea bukatu aurretik jaten baditu, nolabaiteko zigorra jarriko 
diogu.

AMAIERAKO BALORAZIOA
 U tzi al duzue inoiz janaririk platerean?

  Ba al dago gustuko ez duzuen janaririk? Uste duzue jatekorik ez duen norbaitek gustuko ez duen janaririk 
duela?

  Prest egongo zinatekete zuen asteroko paga parteka tzeko pagarik ez duen norbaitekin?

  Zuen ustez, nola lor tzen dituzte elikagaiak, jatekorik ez dutenek?

2. ALDAERA: PIRAMIDEA

MATERIALAK
Elikadura-piramidea, osagaien zerrenda.
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GARAPENA
1. Elikadura-piramidea marrazkirik gabe eraku tsiko diegu, eta, beraz, bakoi tzari toka tzen zaion elikagaia 

non koka tzen den asmatu beharko dute.

2. Irakaslea arduratuko da psagai edo elikagai bana ikasle bakoi tzari bana tzeaz. Jolasaren jarraibideak 
azalduko dizkie ikasleei: elikadura-piramidearekin bat datozen 5eko taldeak osa tzen saiatu beharko dira, 
menuak ahalik eta orekatuena izan dadin.

3. Ikasleek, beren kabuz, taldeak egingo dituzte: hi tz eginez, eta ideiak partekatuz eta eztabaidatuz, beren 
nahierara egingo dituzte taldeak.

4. 5eko taldeak egingo dituztenez, norbait “menu orekatuetatik” kanpo geratuko da. Hori dela eta, jarduera 
buka tzeko, azpitaldeen balorazioa egingo da, eta bereziki azpimarratuko da osagai gu txiren arteko kon-
binazioa. Plater orekatua izan daiteke?

5. Jarduera talde asanblada batekin amaituko da. Bertan, elikagai gu txi izan duen azken taldea erlazio-
natuko dugu dieta osasungarria izateko gu txieneko elikagairik lor tzen ez duten herrialdeekin edo fami-
lia-egoera zeha tzekin. 

AMAIERAKO BALORAZIOA
Zergatik gerta tzen da hau? Zer egin dezakegu egoera alda tzeko? Zuen ustez, gaur egun, haurrak gosez 
hil tzen dira?

Elikagaiak xahu tzearen ondorioak, nekazariei lagun tzea, tokiko merkatuei lagun tzea, elikagai trukea, bi-
dezko merkatari tza, etab.

KOIPEAK ETA 
GOZOKIAK

ESNEKIAK

FRUTA ETA 
BARAZKIAK

HARAGIA ETA 
ARRAINA

ZEREALAK ETA  
LEKALEAK
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu

3. GIH XEDEAK
  Amen munduko hilkortasun-tasa bizirik jaiotako 100.000 umetik 70etik behera murriztea.

  Jaioberrien eta 5 urtetik beherako umeen herio tzak, saihestu daitezkeenak, geldiaraztea.

  Hiesaren, tuberkulosiaren, malariaren eta artatu gabeko gaixotasun tropikalen epidemiak geldiaraztea, 
eta hepatitisari eta uraren ku tsadurak eragindako gaixotasunei aurre egitea.

  Preben tzioaren eta tratamenduaren bidez, gaixotasun ez-ku tsakorren ondoriozko herio tza goiztiarrak 
heren batean murriztea, eta osasun mentala eta ongizatea susta tzea.

  Mendekotasuna sor tzen duten substan tzien abusuaren preben tzioa eta tratamendua indar tzea, estupefa-
zienteen erabilera okerra eta alkoholaren kon tsumo kaltegarria barne.

  Erdira murriztea munduko trafiko-istripuek eragindako herio tza- eta lesio-kopurua.

  Sexu- eta ugalketa-osasuneko zerbi tzuetarako sarbide uniber tsala berma tzea, barne hartuta familia-
plangin tzarako, informaziorako eta hezkun tzarako zerbi tzuak.

  Osasun-arreta uniber tsala lor tzea, bereziki finan tza-arriskuen aurkako babesa, oinarrizko osasun-zerbi-
tzuetarako kalitatezko sarbidea eta sendagai eta  txertoak eskura tzea.

  Nabarmen murriztea produktu kimiko arrisku tsuek eta airearen, uraren eta lurzoruaren ku tsadurak era-
gindako herio tzen eta gaixotasunen kopurua. 

  Osasunaren Mundu Erakundearen Tabakoa Kontrola tzeko Esparru Hi tzarmenaren aplikazioa indar tzea 
herrialde guztietan, dagokionaren arabera.

SARRERA: Helburu honen asmoa da bizimodu osasungarria 
berma tzea eta, adina gorabehera, guztion ongizatea susta-
tzea.

ESKU garbiak
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  Herrialde pobretuak bereziki kalte tzen dituzten gaixotasun ku tsakor eta ez-ku tsakorretarako  txertoak eta 
sendagaiak iker tzeko eta gara tzeko jarduerak babestea.

  Nabarmen handi tzea herrialde pobretuetako osasun-langileen finan tzaketa eta kontratazioa, garapena, 
gaikun tza eta a txikipena.

  Herrialde guztien -bereziki herrialde pobretuen- gaitasuna indar tzea, alerta goiztiarraren, arriskuen mu-
rrizketaren eta maila nazionaleko eta munduko osasunerako arriskuen kudeaketari dagokienez.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Haurrak kon tzien tzia tzea eskuak garbi tzeko ohiturak duen garran tziaz, birusen eta gaixotasunen trans-
misioa saihesteko.

  Eskuen higieneari buruzko tailer bat sor tzea eta zabal tzea, ikasleek ahalik eta parte-har tze handiena izan 
dezaten.

  Ikasleak higiene per tsonaleko eguneroko ohituretan inplika tzea, eta daukan garran tzia balora tzea.

  Eskuak garbi tzeko teknika egokia ikastea, tresna egokiak erabiliz, hala nola eskuetako xaboia eta, ondo-
ren, papera.

  Esku zikinek sor tzen dituzten germenen transmisio erraza ikusaraztea.

  Ez egiteak dakar tzan ondorioak balora tzea.

MATERIALAK
  Talde edo gela bakoi tzeko, purpurina-pote bat.

  Pilota edo baloi bat.

  Gome txak, talde bakoi tzeko kideen tzat.

GARAPENA
1. Klasea hasi aurretik, irakasleek materiala prestatuko dute. Baloia purpurinaz bete beharko du, gehiegi 

nabaritu gabe. Purpurina hobeto i tsasteko, baloia pixka bat busti dezakegu.

2.  Bi talde geingo ditugu, talde berdea eta talde gorria. Taldeak bereizteko, kopetan kolore horietako gome-
txa bana jarriko diegu taldekideei. 

3.  Talde bereko kideen artean baloia pasatuko dute, eta aurkariak baloia ken tzen saiatu beharko dira; lor-
tzen dutenean, gauza bera egin beharko dute.

4.  Jolasgune bat mugatuko dugu, ez oso handia, mugitu ahal izateko baina oso urruti joan ez daitezen.

5.  10 minutu inguru egongo gara jolasean. Ondoren, elkartu eta eskuak erakusteko eskatuko diegu. Per-
tsona guztiek edo ia guztiek eskuetan purpurina-hondarrak dituztela ikusiko dute.
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6.  Azken emai tza ikusita, ikasleen esku guztiak purpurinaz ku tsatu dira. Eztabaida irekiko da, eta purpurina-
ren beraren eta gure bizi tzetan dauden germen eta bakterio kopuruaren arteko an tzekotasuna aipatuko 
da. Taldean, alternatiba eraginkorrak eta ohitura egokiak bilatuko dira, horien transmisioa murrizteko.

Ikasleei aipa tzeko datuak:
 Eskuak xaboiarekin garbi tzeak bizi tzak salba tzen ditu.

  Modurik eraginkorrenetakoa eta merkeenetakoa da beherako-gaixotasunak eta arnas-gaixotasunak 
(haurren arteko herio tzen kausa nagusia) prebeni tzeko.

 Eskuak urarekin eta xaboiarekin garbi tzeak beherako-gaixotasun akutuen arriskua %47 murriztuko luke.

AMAIERAKO BALORAZIOA
 Nola ekidin genezake bakterioak izatea?

 Nahikoa al da urarekin garbi tzea?

 Zer gerta tzen da eskua ahoan sar tzen badugu?

 Zer dira bakterioak? Zer eragin dezakete gure gorpu tzean?

 Zer uste duzue gerta tzen dela garbi tzeko urik ez duten herrialdeetan?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Haur-hezkun tzako taldeen tzat, irakasleek emotikonoz muntatutako esaldia eraku tsiko diete ikasleei, eta 
denon artean saiatuko gara zer esan nahi duen argi tzen.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

4. GIH XEDEAK
  Haur guztiek lehen eta bigarren hezkun tza amai tzen dutela berma tzea, eta hezkun tza doakoa, ekitatiboa 
eta kalitatezkoa izatea.

  Haur guztiek lehen haur tzaroan arreta- eta garapen-zerbi tzuetarako sarbidea izan dezaten berma tzea, 
eta eskolaurreko kalitatezko hezkun tza jaso tzea, lehen hezkun tzarako prest egon daitezen.

  Per tsona guztiek kalitatezko prestakun tza teknikoa, profesionala eta goi-mailakoa -uniber tsitateko 
irakaskun tza barne-, berdintasunez eskura dezaten susta tzea.

  Enplegua, lan duina eta ekin tzaile tza lor tzeko beharrezko gaitasun tekniko eta profesionalak dituzten 
gazte zein helduen kopurua nabarmen areago tzea.

  Hezkun tzan genero desparekotasunak ezaba tzea, eta per tsona zaurgarrien tzako (desgaitasuna dutenak, 
herri indigenak eta zaurgarritasun egoeran dauden haurrak barne) irakaskun tza eta lanbide-heziketako 
maila guztietara sar tzeko aukera berdintasuna berma tzea.

  Gazte guztiak -eta heldu gehienak-, gizonak zein emakumeak, alfabetatuta daudela eta aritmetikaren 
inguruko oinarrizko nozioak dituztela berma tzea.

  Ikasle guztiek garapen iraunkorra susta tzeko beharrezko ezagu tza teoriko zein praktikoak eskura tzen 
dituztela berma tzea. 

  Haurren eta desgaitasunen bat duten per tsonen beharrak eta genero desparekotasunak kontuan har tzen 
dituzten hezkun tza-instalazioak eraiki tzea eta egoki tzea, ikaskun tzarako inguruneak seguruak, indarke-
riarik gabekoak, inklusiboak eta guztien tzako eraginkorrak izan daitezen.

SARRERA: Helburu honen asmoa da hezkun tza inklusiboa, ekitati-
boa eta kalitatezkoa berma tzea, eta bizi tza osoan zehar guztion tzako 
ikaskun tza-aukerak susta tzea.

Irudi batek mila hi tzek 
baino gehiago balio du
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  Nabarmen handi tzea herrialde pobretuen tzat eskuragarri dauden beka kopurua mundu mailan,bertako 
ikasleek aukera izan dezaten goi-mailako irakaskun tza programetan matrikula tzeko.

  Irakasle kualifikatuen eskain tza susta tzea, hala nola herrialde pobretuetan irakasleak presta tzeko na-
zioarteko lankide tzaren bidez.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Hezkun tzak gizakiengan duen garran tzia balora tzea.

  Hezkun tza munduko haur guztien tzako eskubide gisa irudika tzea.

  Ikasleek ikaste txeko erabakietan parte har tzea, bitartekari tza- eta bizikide tza-taldeen bidez.

  Kultura aniztasuna balora tzea, ikasgeletako baliabide aberasgarri gisa.

  Ikasleei ezagu tzera ematea zein diren kalitatezko hezkun tza gara tzeko ezarritako ereduak.

  Hezkun tza fun tsezko eskubide gisa balora tzea.

  Beste herrialde ba tzuetako haurrek kalitatezko hezkun tza jaso tzeko dituzten zailtasunez jabe tzea.

  Ikaste txearen, hezkun tza-taldearen, ikasleen, familien, garbiketako langileen, jangelaren, sailaren eta 
abarren arteko bizikide tza onak eskain tzen dituen onurak susta tzea.

  Ikasleak ez eskola tzearen ondorioak azter tzea.

MATERIALAK
  Emotikonoen fi txak (hainbat pack, taldeen tamainaren arabera). 

GARAPENA
1.   Ikasleak 2-4 kideren arteko taldeetan banatuko ditugu.

2.   Talde bakoi tzari emotikono pack bat emango diogu.

3.   Talde bakoi tzari esaldi bat emango diogu, eta emotikonoen bidez esaldi hori adierazten saiatuko dira; 5 
minutu izango dituzte hori presta tzeko.

4.   Denbora bukatuta, taldeak bana-banan aterako dira gainerakoei egin duten emotikono sekuen tzia 
erakusteko, eta gainerakoek esaldia zein den asmatu beharko dute.

5.   Irakaslea uneoro egongo da ikasleak lagun tzen, emotikono segida asmatu ezin badute. Hala ere, gehie-
netan ikasleak izango dira beren sormen jarioarekin gu harrituko gaituztenak.
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INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Beste modalitate bat hau izan daiteke: hezkun tzari buruzko esaldi bat, edo GIHekin lotutako gai bati 
buruzkoa, emotikonoen bidez adieraztea.

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Zer iruditu zaizue jarduera?

  Zein izan da gehien gustatu zaizuen esaldia? Eta originalena?

  Uste al duzue ikastea garran tzi tsua dela? Zertarako balio du ikasteak?

  Landan lan egiten duen baten tzat garran tzi tsua al da ikastea? Zergatik?
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Erlerik gabe, elikagairik ez

Birzikla tzea planetari lagun tzea da

Zuhai tzak planetaren birikak dira

Behi baten puzkerrak planeta ku tsa tzen du

Kanpatu nahi baduzu, ez bota zaborra basora

Diruarekin ezin da zoriontasuna erosi

Eraiki dezagun maitasunez, bakez eta zoriontasunez betetako mundua

 txina da gehien ku  tsa tzen duen herrialdea

100
Autoak trenak baino 100 aldiz gehiago ku  tsa tzen du

Planetaren ame  tsen aldeko borroka

Lurra gure e txea da, eta zuhai tzak gure lagunak 
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdina egingo da, baina taldean. Irakasleek filmetako baten (tira, hala badagokio, ipuinei buruz 
egingo dugu) argazkia eraku tsiko dute, eta ikusi duten ala ez komentatuko dugu, ea gustuko duten, hari 
buruz zer iri tzi duten, etab. Galdetuko diegu zer iri tzi duten desparekotasunari buruz: Ondo irudi tzen zaizue? 
Gaizki? Zuen ustez, neskak salba dezake mutila? Zergatik uste duzue mutilak ezpata duela eta neskak 
saskia? Guztion artean ikuspegi parekideagoa emango diogu ipuinari.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

5. GIH XEDEAK
  Mundu osoko emakume eta neska guztien aurkako diskriminazio mota guztiak ezaba tzea.

  Emakume eta neska guztien aurkako indarkeria mota guztiak ezaba tzea, eremu publiko zein pribatukoak, 
salerosketa, sexu-esplotazioa eta bestelako esplotazio motak barne.

  Praktika kaltegarri guztiak ezaba tzea, hala nola haurren ezkon tza goiztiarra eta behartua, eta emaku-
meen mutilazio genitala.

  Ordaindu gabeko zain tza lanak eta e txeko lanak aitor tzea eta balioestea, zerbi tzu publikoen, azpiegituren 
eta gizarte-babeseko politiken bidez.

  Bizi tza politikoan, ekonomikoan eta publikoan emakumeen parte-har tze osoa eta eraginkorra berma tzea. 
Erabaki tzeko maila guztietan emakumeek lidergo-aukera berdinak izango dituztela berma tzea.

  Sexu- eta ugalketa-osasunerako sarbide uniber tsala eta ugalketa-eskubideak berma tzea. 

  Erreformak abiaraztea, emakumeei baliabide ekonomikoak eskura tzeko eskubide-berdintasuna, jabe-
tzarako sarbidea eta lurraren eta bestelako ondasun moten, finan tza-zerbi tzuen, heren tziaren eta natu-
ra-baliabideen kontrola emateko.

  Teknologia instrumentalaren erabilera hobe tzea, bereziki informazioaren eta komunikazioen teknologia-
rena, emakumeen ahaldun tzea susta tzeko.

SARRERA: Helburu honen bidez, generoen arteko berdintasuna 
eta emakume eta neska guztiak ahaldun tzea lortu nahi da.

Neskak,  
mutilen lekuan
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  Genero berdintasuna eta emakume eta neska guztien ahaldun tzea maila guztietan susta tzeko politika 
egokiak eta lege aplikagarriak onar tzea eta indar tzea.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Gizartean ezarritako rolei buruzko analisi kritikoa bul tza tzea.

  Generoen arteko berdintasuna susta tzea eta emakume eta neska guztiak ahaldun tzea.

  Emakumeek jasandako diskriminazioak ikusaraztea, abiapuntu hartuta haurren denbora per tsonala, fa-
miliakoa eta hurbilena.

  Zien tzik, Geografia eta Historia arloetan erreferen tziazko emakume ereduen ikuspegia bul tza tzea.

  Ikasleak ohi tzea sexu bakoi tzak ordezkapen gu txi duen lanbideetara.

  Haurren jarrera aldaketak susta tzea, familia arloan zereginak bana tzeari eta konpromisoak eta eran-
tzukizunak har tzeari dagokienez. 

  Etorkizuneko aukera profesionalak generoagatik ez albora tzea, eta aukera tzeko askatasuna susta tzea. 

  Genero estereotipoak ezaba tzea

  Hainbat aukera egoki tzat jo tzea, baliozko tzat norabide bakarra ez jo tzea.

  Genero rol tradizionalak deseraiki tzea eta genero rol berri eta ekitatiboagoen inguruan hausnar tzea.

  Harreman parekideak susta tzea.

MATERIALAK
  Ipuin edo filmen inguruko fi txak.

  Paperak eta boligrafoak.

GARAPENA
1.  Ikasleak 4 edo 5 per tsonako taldetan banatuko dugu, harreman gu txiago duten neska-mutilak nahasten 

saiatuz, eta talde bakoi tzean neskak eta mutilan egon daitezen saiatuz.

2.  Talde bakoi tzari fi txa bat emango diogu. Fi txa horrek, alde batetik, ezagu tzen duten ipuin edo film baten 
irudia izango du, eta, bestetik, honako hau: 

  Filmaren sinopsia, ikusi ez dutenen tzat edo gogora tzen ez direnen tzat.

  Filmean ager tzen diren desparekotasunen edo rolen zerrenda, ma txistak, arrazistak edo desegokiak 
direlako.

3.  Talde bakoi tzari hamar minutu emango dizkiogu ipuinaz edo filmaz hi tz egiteko. Beren helburua istorioa 
alda tzea izango da, parekidea izan dadin. Boligrafoa eta papera eman diegu, ideiak idazten joan daitezen.

4.  Denbora igarota, talde bakoi tza filmaren sinopsi berria irakur tzera aterako da, baina izenburua esan 
gabe. Gainon tzekoek zein film den eta zein desparekotasun ageri ziren asmatu beharko dute.
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FILMAK:
Edurnezuri: Bizi tza osoa darama bere prin tze urdina aurki tzearekin amesten, eta hori da bere asmo bakarra. 
Hala ere, prin tzeak milioika abentura bizi izan ditu, herensugeen aurka ezpatarekin borrokan, indar tsu iza-
teko eta bere prin tzesa lor tzeko.

Loti Ederra: Bere amabi txi maitagarriek, jaio zenean, edertasunaren ezaugarriak eman zizkioten, aho ts 
melodia tsu bat eta lehen musuaren beroarekin esnatu ahal izatea.

Aladino: Elkar ezagu tzen dute, eta berehala konekta tzen dute. Izan ere, senti tzen dira zerbaiti lotuta: Ala-
dino, bizimodu  txiroak lo tzen du, jateko lapurtu ere egin behar baitu; Jasmin gil tzapean bizi da, eta ezin 
du aukeratu nora joan edo nola jan tzi. Oso errealitate ezberdinak bizi dituzte, baina biek parteka tzen dute 
askatasun falta senti tzea.

Sirena txoa: Arielek uko egiten die bere aho tsari eta familiari, hankak izatearen truke, eta, horrela, nahi 
duen gizona lortu ahal izateko. Gainera, Ursulak hau esaten dio: “Ez ahaztu zure edertasuna nahikoa dela, 
gizonek ez zaituzte bilatuko hi tz egiten badiezu”.

Errauskine: Bere bizi tza garbi tzen, sukaldean ari tzen eta isilik egoten pasa zuen,  txintik esan gabe, eta 
horrela, bere helburu gorena lortu nahi du, abesti batean abesten duen bezala: “Orain arimak sufri tzen badu 
ere, lasaitasuna gal tzen ez baduzu, maitasuna aurkituko duzu”.

INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Ziur asko, jarduera guztiak egiteko denborarik egongo ez denez, irakasleek buru tsuenak aukeratu di-
tzakete, edo ariketa hurrengo klasean amaitu daiteke.

  Azaldu diezaiekegu badirela beste film ba tzuk emakumea protagonistekin, hala nola Enredados, Frozen, 
Aliceren abenturak murralde miresgarrian, Matilda edo Chihiroren Bidaia. 

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Ba al zenuten desparekotasun horien berri? Edo gauza normal tzat hartu al duzue?

  Hemendik aurrera, gogoratuko al duzue film bat ikustean edo ipuin bat irakur tzean, hemen ikusitako 
estereotiporen bat identifika tzeko gai zareten?

  Ba al dakizue zer de ma txismoa?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

6. GIH XEDEAK
  Edateko uraren eskuragarritasun uniber tsala eta bidezkoa lor tzea, per tsona guztien tzako prezio eskura-
garria ezarrita.

  Saneamendu- eta higiene-zerbi tzu egokiak eta ekitatiboak lor tzea per tsona guztien tzat, aire zabalean 
pixa eta kaka egin behar ez izateko, eta arreta berezia jarriz emakumeen, neskatoen eta egoera zaurga-
rrian dauden per tsonen beharrizanei.

  Uraren kalitatea hobe tzea, ku tsadura murriztuz, isurketak ezabatuz eta produktu kimikoen eta material 
arrisku tsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin-uren ehunekoa erdira murriztuz eta arrisku-
rik gabeko birzikla tzea eta berrerabil tzea nabarmen areagotuz, mundu osoan.

  Ur-baliabideen erabilera eraginkorra nabarmen handi tzea sektore guztietan, eta ur gezaren erauzketaren 
eta horniduraren jasangarritasuna berma tzea ur-eskasiari aurre egiteko, eta ur-falta duten per tsonen 
kopurua nabarmen murriztea.

  Ur-baliabideen kudeaketa integratua ezar tzea maila guztietan, baita mugaz gaindiko lankide tzaren bidez 
ere, dagokionaren arabera.

  Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta berrezar tzea, basoak, mendiak, hezeguneak, ibaiak, akuife-
roak eta lakuak barne. 

  Nazioarteko lankide tza areago tzea eta herrialde pobretuei zuzendutako lagun tza, urarekin eta saneamen-
duarekin lotutako jarduera eta programetan gaitasunak sor tzeko.

  Tokiko komunitateek uraren kudeaketa eta saneamendua hobe tzean parte-hartu dezaten erraztea eta 
indar tzea.

SARRERA: Helburu honen bidez, bermatu egin nahi da ura eskuragarri 
izatea, eta uraren kudeaketa iraunkorra eta saneamendua gauza tzea 
mundu osoan.

UR ZIKINA
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JARDUERAREN HELBURUAK
  Ikasleei ikusaraztea ur edangarria erabil tzeko ohitura egokiak oso beharrezkoak direla.

  Ohiturak  txarrek dakar tzaten ondorioak ezagu tzea.

  Uraren gaur egungo egoera balora tzea.

  Ikaste txeko bizikide tzarako ohikoenak eta beharrezkoenak diren higiene-ohiturak hauta tzea.

  Ibaien, i tsasoen eta ozeanoen ku tsaduraren arazoa balora tzea.

  Ikasleak kon tzien tzia tzea uraren kon tsumo egokiaren inguruan.

  Zonalde komunak identifika tzea eta horiek ikaste txean egoki erabil tzea.

  Herrialdeen arteko ezberdintasunak ezar tzea.

MATERIALAK
  Ura lurrarekin.

  Bi on tzi garden.

  Oihala.

  Goma.

  Kafe filtroa.

  Kloroa.

GARAPENA
1.  Esperimentu bat egingo dugu, ur zikina edangarri bihur tzeko. Horretarako, 3-5 per tsona arteko taldeak 

egingo ditugu.

2.  Lehenik eta behin, on tzi hu ts bat behar dugu. Oihal batekin estali eta goma batekin helduko dugu, finko 
geratu dadin.

3.  Nahasita dauden ura eta lurra edalon tzi batera botako ditugu. Ikusiko dugu, pixkanaka, ura iragazi egiten 
dela eta hondakin organiko handiak igaro tzea eragozten duela, hala nola harriak, hostoak edo lurra. 

4.  Pixka bat i txaron beharko dugu, geratu diren hondarrak edalon tziaren hondoan geratu eta goiko ura 
garbiago geratu arte.

5.  Jarraian, kafe filtroarekin gauza bera egingo dugu.

6.  Gero kloroa botako diogu .Kloroak urak dauzkan bakterioak hilko ditu, gure gorpu tzera pasa ez daitezen.
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INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
 Garran tzi tsua da argi uztea, berez ura edangarria den arren, ez dugula edango.

  On tzia klasera eraman dezakegu eta begira tzen joan daitezen, ura erabat argi geratu arte ordu ba tzuk 
igaro daitezkeelako.

AMAIERAKO BALORAZIOA
 Interesgarria iruditu zaizue?

 Ba al zenekiten  txorrotako ura ere horrela egiten dela, eta kloroa duela, edan ahal izateko?

  Uste duzue baliabiderik ez duen jendeak tratatu gabeko ura edaten duela? Ur edo euri pu tzuetatik?

 Zer gertatu ahal zaie ur hori edateagatik?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin garatuko dute, baina irakasleak galderen bidez lagunduko ditu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

7. GIH XEDEAK
 Energia-zerbi tzu eskuragarri, fidagarri eta modernoetarako sarbide uniber tsala berma tzea.

 Energia-iturrien artean, energia berriztagarriaren propor tzioa nabarmen handi tzea.

 Energia-eraginkortasuna hobe tzeko munduko tasa bikoiztea.

  Nazioarteko lankide tza areago tzea, energia garbiari buruzko ikerketa eta teknologiarako sarbidea erraz-
teko -iturri berriztagarriak, energia-eraginkortasuna eta erregai fosilen teknologia aurreratuak eta gu txien 
ku tsa tzen dutenak barne-, eta inber tsioa susta tzea energia-azpiegituren eta teknologia garbien arloan.

  Azpiegitura zabal tzea eta teknologia hobe tzea, herrialde pobretuetan per tsona guztien tzako energia-
zerbi tzu moderno eta jasangarriak eskain tzeko.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Gure jendartean dauden energia-iturriak ezagu tzea, haien arteko ezberdintasunak ezagu tzea. Energia 
ekoiztearen eta erabil tzearen ondorioak edo arazo posibleak balora tzea.

  Gure jendartean erabil tzen diren energia-iturriak azter tzea.

  Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak ezagu tzea eta bereizten jakitea. 

  Energia motak zerk sor tzen dituen identifika tzea.

  Energiaren ekoizpenak eta erabilerak eragindako zenbait arazo azal tzea.

SARRERA: Helburu honen bidez, mundu guztiaren tzako energia 
eskuragarria, segurua, jasangarria eta modernoa bermatu nahi 
da.

Bero... erre gabe!
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  Energia-iturriak nola erabil tzen ditugun eta gure inguruneari zertan eragiten dioten balora tzea eta gara-
tzea.

MATERIALAK
  Papera, boligrafoa eta zeloa.

GARAPENA
1.  Ikasleak 3 edo 4 per tsonako taldeetan banatuko ditugu.

2.  Bakoi tzari paper bat jarriko diogu kopetan, hi tz batekin. Gainerako gelakideek besteen hi tzak ikusiko 
dituzte, noberak bere hi tza izan ezik.

3.  Bakoi tzak bere per tsonaiari buruzko galdera bat egin ahal izango du, bere  txanda hel tzen denean. Per-
tsonaia guztiek energiaren gaiarekin zerikusia izango dute.

4.  Borobilean, galderen  txanda jarraituko da, per tsona guztiek beren per tsonaia edo objektua asmatu arte. 
Irakasleak jarduera gida tzen egongo dira, lagun tzeko galdera posibleak emanez.

Hi tz posibleak
Haize errota, zentral nuklearra, i tsasoa, eguzkia, auto baten motorea, ipurtargia, fruta, pila, bateria…

AMAIERAKO BALORAZIOA
 Badakizue gu ere energiaren bidez mugi tzen garela?

 Energiaren bidez mugi tzen diren beste objektu eta gauza ba tzuk aipatu di tzakezue?

  Energia garbia sor tzen duen zerbait asmatu beharko bazenute, zer egingo zenukete? Adibidez,  txaloen 
zarata energia bihur tzen dituen makina bat.
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin-berdin egingo dute, baina irakasleek gidatuko dituzte galderen bidez.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

8. GIH XEDEAK
  Biztanle bakoi tzeko hazkunde ekonomikoari eustea, estatuko inguruabarren arabera, eta, bereziki, barne 
produktu gordina gu txienez %7 haztea urtean gu txien aurreratutako herrialdeetan.

  Produktibitate ekonomiko gehiago lor tzea diber tsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikun-
tzaren bidez.

  Garapenera bideratutako politikak susta tzea, ekoizpen-jarduerak, lanpostu duinen sorrera, ekin tzaile tza, 
sormena eta berrikun tza bul tza tzeko.

  Munduko baliabideen ekoizpen eta kon tsumo efizienteak pixkanaka hobe tzea, eta hazkunde ekonomikoak 
nahitaez ingurumenaren degradazioa eragin ez dezan saia tzea.

  Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lor tzea emakume eta gizon guztien tzat, gazteak eta desgaita-
suna duten per tsonak barne, baita balio bereko lanagatiko ordainsari-berdintasuna ere.

  Nabarmen murriztea enplegurik gabeko eta ikasketa eta gaikun tzarik jaso tzen ez duten gazte kopurua.

  Berehalako neurri eraginkorrak har tzea nahitaezko lana ezaba tzeko, egungo esklabo tza moduak eta per-
tsonen salerosketa ezaba tzea eta haurren lan motarik okerrenak debeka tzen eta ezaba tzen direla ziurta tzea.

  Langile guztien tzako lan-eskubideak babestea eta lan-ingurune segurua eta arriskurik gabekoa susta tzea, 
baita migra tzaileen tzat ere; bereziki emakume migra tzaileen tzat eta enplegu prekarioak dituzten per tsonen-
tzat. 

  Lanpostuak sortuko dituen eta tokiko kultura eta produktuak sustatuko dituen turismo jasangarria susta-
tzera bideratutako politikak presta tzea, eta praktikan jar tzea.

SARRERA: Helburu honen bidez, hazkunde ekonomiko iraunkorra, 
inklusiboa eta jasangarria, enplegu osoa eta produktiboa eta per -
tsona guztien tzako lan duina sustatu nahi dira.

BERE ZAPATILLAK
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  Finan tza-erakunde nazionalek banku-, finan tza- eta aseguru-zerbi tzuetarako sarbidea per tsona guztien tzat 
susta tzeko eta zabal tzeko duten gaitasuna indar tzea.

  Herrialde pobretuetan merkatari tzarako lagun tza-ekimenen babesa handi tzea.

  Gazteen enplegurako mundu-mailako estrategia gara tzea eta abian jar tzea.

JARDUERAREN HELBURUAK
 Ikasleei paga, soldata eta aurrezte kon tzeptuak azal tzea.

 Gure aurrezkiak nora doazen balora tzea.

 Eguneroko bizi tzan dirua egoki erabil tzea susta tzea.

 Ikasleek eran tzukizuna har tzea diru-egoeretan parte har tzeaz, hala nola supermerkatuan, ogia erostean…

 Ikasleak kon tzien tzia tzea lan baten bidez soldata irabazteak suposa tzen duen ahaleginari buruz.

 Gauzen balioa nola kuantifika tzen den jakitea.

 Lor tzeak dakarren ahaleginaz jabe tzea.

 Dirua gaizki erabil tzeak dakar tzan ondorioak balora tzea.

MATERIALAK
Prin tzipioz, ez da ezer behar.

GARAPENA
Ezer baino lehen, aipatuko dugu ez dela benetako istorioa eta asmatu egin dugula, nahiz eta egoera horiek 
munduko beste leku ba tzuetan gerta tzen diren.

Egunean 2 euro irabazten dituen per tsona baten azalean jarriko gara. Nola administratuko genuke dirua, bizi 
ahal izateko? Per tsona horri buruzko galderak egingo dizkiegu, eta bere egunerokotasuna nolakoa den eran-
tzun beharko dute; ikasleek eran tzun ondoren, irakasleek datu garran tzi tsuak emango dituzte.

Sarabik 7 urte ditu, Saharaz hegoaldeko Afrikan bizi da eta egunean 1.5 euro baino gu txiagorekin bizi da (biz-
tanleriaren %40 bezala). Zorion tsu bizi da, nahiz eta ez duen beste bizimodurik ezagu tzen. 

1. Ur pu tzu bat du 10 kilometrora, kubo hu ts bate eraman behar du joaterakoan, eta urez betea i tzuleran. 
Badakizue zer distan tzia den hori gure herrian edo hirian? Uste duzue zuek eraman zenezaketela? Eta ur 
hori edangarria dela uste duzue? Zer gerta dakieke edangarria ez den ura edaten badute? Nola lagundu 
ahalko genioke?

2. Bara tze  txiki batetik atera tzen dute jatekoa, baina euriaren mende daude lehortu ez dadin, eta e txearen 
a tzealdean bizi diren hiru oilo argalen mende. Egunean zenbat otordu dituela uste duzue? Ondo elika tzen 
dela uste duzue? Nola lagundu ahalko genioke?

3. Amarekin bizi da, adobez eta lastoz egindako e txe batean, beste inorengandik urrun. Hurbilen dagoen 
herria 2 ordu baino gehiagora dago oinez, eta hilean behin joaten da bertara, truke bidez produkturen 
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bat eskura tzeko, hala nola ogia edo haziak. Uste duzue osasun-baliabideak badituztela? Nola lagundu 
ahalko genituzke?

4. Astean bost egunetan, gertuko meategi batean egiten du lan, egunean 10 orduz, baldin tza kaskarretan 
eta segurtasunik gabe. Metro asko jai tsi behar izaten du beheran tz, koltan izeneko mineral baten bila. 
Ba al dakizue zer den koltana? Ba al dakizue munduko materialik garestienetako bat dela, eta, hala ere, 
langileek munduko soldata baxuenetakoa kobra tzen dutela? Mugikorrik erosiko zenukete? Nola lagundu 
ahalko genioke?

Dentistarenera al doa?

Bere lagunekin jolastera doala uste duzue?

Uste al duzue ikasi duela? Lagunduko lioke ikasteak?

Zer desberdintasun aurki di tzakegu Sarabiren bizi tzaren eta gurearen artean?

Jarduera ixteko talde bira bat egingo dugu; bertan, ikasleek gainerakoei azalduko diete zer sentimendu eta 
sen tsazio izan dituzten. Gaur egun lan-baldin tzek duten benetako garran tziaz arituko gara.

AMAIERAKO BALORAZIOA
Ez dago amaierako baloraziorik, jardueran zehar galderak egiten direlako. 

2. ALDAERA: LANBIDEEN ZAPI-JOLASA

MATERIALAK
Zapi bat eta lanbide zerrenda bat.

LANBIDE ZERRENDA:
Suhil tzailea, tabernaria, mea tzaria, irakaslea, polizia, e txeko langilea, soldadu militarra, eraikun tzako langilea, 
segurtasun-zaindaria, arran tzalea, okina, nekazaria, fabrikako eskorga-gidaria, autobus-gidaria.

GARAPENA
1. Irakasleak ardura tzen dira ikasleen artean mundu osoan dauden hainbat lanbide banatu eta eslei tzeaz; 

lanbide bakoi tza bi aldiz errepikatuko da, ondoren, zapi-jokoan, bat etor daitezen.

2. Taldea bitan banatuko da eta erdigunean irakaslea jarriko da zapiarekin. Izen zeha tzik esan gabe, lanbide 
bakoi tzari dagokion deskribapen jakinak izendatuko ditu, lanbide mota, segurtasun-baldin tzak eta solda-
ta ezagu tzera emanez.

3. Bere lanbidea asma tzen duen bikoteak ahalik eta lasterren hartu beharko du zapia, eta helmugako lekura 
i tzuli beharko du, beste kideak harrapatu gabe.

4. Gainera, irakaslearen deskribapenaren ondoren, ikasleek uste badute lan prekarioa, gaizki ordaindua 
edo baldin tza zailekoa dela eta lan-baldin tza egokiak ez dituela, herren ibili beharko dute, eta zapira iristea 
zailagoa izango da haien tzat.
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AMAIERAKO BALORAZIOA
Jolasean gertatutakoa talde handian bistara tzea, irakasleak kontatu dituen istorioetan sakon tzea, lan-baldin-
tza kaskar eta egokiak dituzten lanbideen arteko desberdintasunak, laneko segurtasuna balora tzea.

Adibideak:

  Irakasleak dio: e txean lan egiten duen per tsona bat, e txea garbi tzen duena, egun osoan familiaren tzako 
janaria egiten duena eta, tartean, gaixorik dagoen ama zain tzen duena. E txeko langile lanbidea duten bi 
ikasleak konturatu beharko dira beren lanbidea dela, eta zapiaren bila atera beharko dira, baina, gainera, 
gaizki ordaindutako lana denez, herren atera beharko dira.

  Irakasleak dio: meategi batean lan egiten duen haurra (mea tzaria). 

  Irakalseak dio: hamabi ordutik gora i tsasoan lan egiten duen per tsona bat, i tsason tzi  txikietan eta i tsasoko 
ekai tz eta arazoen eraginpean. Arran tzalea.

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Dena da posible, soldata baten truke?

  Beharra duten per tsonenganako abusuak daude?

  Zein dira baldin tza onenak eta okerrenak dituzten lanak?

  E txeko langileek soldata jaso beharko lukete?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin garatuko dute, baina irakasleak galderen bidez lagunduko ditu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

9. GIH XEDEAK
  Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak eta kalitatezkoak gara tzea, eskualdeetako eta mugaz gaindiko 
azpiegiturak barne, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bul tza tzeko.

  Industrializazio inklusiboa eta jasangarria susta tzea, eta industriak enpleguari eta barne-produktu gordi-
nari egiten dion ekarpena nabarmen handi tzea.

  Industria  txikiek eta beste enpresa ba tzuek, bereziki herrialde pobretuetan, finan tza-zerbi tzuetarako du-
ten sarbidea handi tzea, kreditu eskuragarriak barne.

  Azpiegiturak moderniza tzea eta industriak birmolda tzea, jasangarriak izan daitezen, baliabideak era-
ginkortasun handiagoz erabiliz, eta teknologia eta prozesu industrial garbiak eta ingurumenaren aldetik 
arrazionalak direnak susta tzea.

  Ikerketa zientifikoa areago tzea eta herrialde guztietako sektore industrialen gaitasun teknologikoa hobe-
tzea, bereziki herrialde pobretuei dagokienez.

  Herrialde pobretuetan azpiegitura jasangarriak garatu daitezen erraztea, lagun tza finan tzario, teknologiko 
eta tekniko handiagoaren bidez.

  Herrialde pobretuetan teknologia, ikerketa eta berrikun tza nazionala gara tzen lagun tzea.

  Informazioaren eta komunikazioen teknologiarako sarbidea nabarmen handi tzea. Gu txien aurreratuta 
dauden herrialdeetan Interneterako sarbide uniber tsala eta eskuragarria ezar tzen ahalegin tzea. 

SARRERA: Helburu honen bidez, azpiegitura erresilienteak eraiki, 
industrializazio inklusiboa eta jasangarria sustatu, eta berrikun tza 
sustatu nahi da.

Aurkitu  
desberdintasunak
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JARDUERAREN HELBURUAK
  Sektore desberdinak balora tzea: nekazari tza, industria, mea tzari tza, e txeko lana, kaleko lana.

  Sektore bakoi tzeko lan-baldin tzak bereiztea.

  Egoeraren arabera arrisku-faktoreak identifika tzea.

  Arrisku elektriko ohikoenak ezagu tzea.

  Ikasleen artean auzoko tokiko kon tsumoa susta tzea.

  Ku tsadurak sor tzen dituen ondorioez kon tziente izatea.

  Larrialdietan eta istripuetan ordena egokia manten tzearen garran tziaz jabe tzea.

MATERIALAK
 Fi txak desberdintasunekin.

GARAPENA
1. Jarduera hau taldean egingo dugu.

2. Irakasleak banan-banan eraku tsiko dizkie bi argazki dituzten fi txak: biek gauza bera sinboliza tzen dute, 
baina bata herrialde abera ts batekoa da, eta bestea herrialde pobretu batekoa.

3. Denon artean komentatuko dugu ikusten duguna eta baliabiderik gabeko per tsonek izan di tzaketen ez-
beharrak.

  Landa-makina – Landan lan egitea: lanordu asko, baldin tza klimatologiko  txarrak, gaixo tzen badira 
lanera joan behar dute, askoz denbora gehiago lan bera egiteko, bizkarreko eta artikulazioetako ara-
zoak.

  Ume bat zapatillekin – ume bat oinu tsik: ezin du korrika askorik egin, ezin ditu distan tzia handiak 
ibili, zauriak eta ebakiak oinetan.

  Errepidea – bidea: guk bost minututan egiten dugu kilometro bateko distan tzia; beraiei ordubete 
kosta dakieke, animalia arrisku tsuak ager daitezke, gauez ez dute argiztapenik.

 Fabrika industriala – per tsonen fabrika: lanordu asko, osasun-asegururik ez, 2 euro egunean.

  Jostailua – makila: ez dute jostailurik, topa tzen dutenarekin jolasten dute. Hala ere, ba tzuetan ez 
dute jolasteko denborarik, landan lan egiten dutelako. Jostailu bat bizi tza osoan eduki dezakete; guri 
urtebete irauten digu, eta nekatu egiten gara. 

   txorrota – pu tzua: muchas veces tienen que desplazarse kilómetros para encontrar un pozo. Ur ku-
tsatua edaten egon daitezke, gerrak eta borrokak daude urarengatik.

  Sakelakoa – dei tzeko mugitu behar izatea: leku askotan ez dute sakelakorik, beraz, urrutiago dau-
den per tsonekin komunika tzeko, mugitu egin behar dute.

 Fabriketako segurtasun neurriak hemen – han: ez dago arriskuen preben tziorako planik, ezta esku-
larruak edo produktu toxikoen tzako maskarak erabilerarik ere, eta lan-herio tza asko daude.
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  Umeak jolasean – umeak lanean: haur askok ezin dute jolastu,  txikitatik lantegietan edo landan lan 
egin behar dutelako.

  Umea janaria uzten – jatekorik ez duen umea: haur ba tzuek egunean behin edo are astean behin 
bakarrik jaten dute; ez zaie burura tzen gurasoek jateko ematen dietena gustuko ez dutela esatea. 
Desnutrizioa, indar falta, gaixotasunak.

 Dirua – trukea: leku askotan jendeak ez du dirurik, eta produktuak truka tzen dituzte.

  Hiri modernoa –  txabolak: askok ez dute ez argirik ez urik, muturreko osasun-baldin tzetan bizi dira, 
gaixotasun asko.

AMAIERAKO BALORAZIOA
 Nola lagundu ahal diegu?

 Zuen ustez, zergatik ez du inork arazo hau konpondu?

 Imajina tzen duzue zer den han jaio tzea?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Haur Hezkun tzako taldeek bi familia guztiz desberdinen arteko konparazioa egingo dute soililk.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

10. GIH XEDEAK
  Progresiboki, populazio pobreenaren %40ren diru sarrerak Estatuko batez bestekotik gora igo tzea, eta 
manten tzea.

  Per tsona guztien gizartera tze sozial, ekonomiko eta politikoa bul tza tzea eta susta tzea, edozein dela ere 
adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo beste egoera bat.

  Aukera-berdintasuna berma tzea eta emai tzen arteko desberdintasunak murriztea, baita lege, politika eta 
jardunbide diskrimina tzaileak ezabatuz ere, eta horri buruzko legedi, politika eta neurri egokiak sustatuz.

  Politika fiskalak, eta soldatari eta gizarte-babesari buruzko politikak ezar tzea, eta gero eta berdintasun 
handiagoa lor tzea.

  Munduko erakundeen eta finan tza-merkatuen araudia eta zain tza hobe tzea, eta erregelamendu horien 
aplikazioa indar tzea.

  Nazioarteko ekonomia- eta finan tza-erakundeek hartutako erabakietan herrialde pobretuen ordezkari tza 
eta esku-har tze handiagoa berma tzea.

  Migrazioa eta per tsonen mugikortasuna ordenatua, segurua, erregularra eta ardura tsua izatea, baita 
migrazio-politika planifikatuak eta egoki kudeatuak aplikatuz ere.

  Tratu berezi eta bereiziaren prin tzipioa aplika tzea herrialde pobretuei, batez ere gu txien aurreratutako 
herrialdeei. 

  Lagun tza ofiziala susta tzea finan tza-garapenerako eta -korronteen tzako, a tzerriko inber tsio zuzena bar-
ne, premia handienak dituzten herrialdeen tzat.

SARRERA: Helburu honekin, herrialde bakoi tzeko eta haien arte-
ko desberdintasunak murriztu nahi dira.

Desabantailekin  
joka tzea
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  Migra tzaileen bidalketen transakzio-kostuak %3 baino gu txiagora murriztea, eta %5etik gorako kostua 
duten bidalketa-korridoreak ezaba tzea.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Kultura aniztasuna ikasgelako baliabide aberasgarri gisa balora tzea.

  Kultura aniztasuna susta tzea, horietako bakoi tza baloratuz.

  Kulturen arteko an tzekotasunak ezagu tzea.

  Hezkun tza-komunitateak eta ikaste txeko taldeak har tzen duten garran tzia.

  Diskriminazio sexista prebeni tzea.

  Bestearekiko errespetua eta bizikide tza balora tzea.

  Bizikide tza egokirako arauak proposa tzea eta ezar tzea, ikaste txearrako zein ikasgelarako.

  Hezkide tza eta eran tzunkidetasuna.

MATERIALAK
  Dadoak (hobe da bi zentimetro ingurukoak izatea, gu txi gorabehera handiak). Eta bi kolore desberdine-
takoak; adibidez, zuriak eta gorriak.

  Papera eta boligrafoa.

GARAPENA
1. Ikasle guztiak binaka jarriko ditugu.

2. Jolasa dadoen arteko borroka izango da, bikoteka: batek bi dado gorri izango ditu, eta besteak, berriz, 
dado zuri bakarra. Bi dado izanez gero, REICH (alemaniez, abera tsa) deituko diegu, eta dado bakarra 
izanez gero, ARM (alemanez, pobrea). Izenen esanahia jolasa buka tzean esango diegu.

3. Hamar  txandatan puntuaziorik altuena lor tzea izango da jolasa, hau da, hamar  txanda egindakoan pun-
tuazio handiena atera tzen duena izango da irabazlea.

4. Logikoa denez, bi dado dituen per tsonak dado bakarra duenak baino askoz aukera gehiago ditu irabazte-
ko, eta hor dago gakoa; azaldu behar diegu per tsona guztiek ez dituztela baliabide eta aukera berberak.

5. Dado bakarra duen jokalariak bi abantaila gehigarri izango ditu: bere dadoa aurkariarenarekin bat badator, 
dadoa baliogabetuko da eta dado bakarrak balio ahal izango du. Gauza bera gertatuko da ikaskidearen zen-
baki bera atera tzen badu: nahiz eta bi dado izan, errepikatuta ez dagoena bakarrik zenbatu ahal izango da. 

6. 6. Hamar  txandak jokatutakoan, emai tzari buruz galdetuko diegu, eta ikusiko dugu bi dado dituzten 
zenbatek irabazi duten, eta dado bakarra duten zenbatek irabazi duten. Ikusiko dugu, beti edo ia beti, 
baliabide gehien dutenek irabaziko dutela. Ba tzuetan gu txien dutenek irabaz dezakete, nahiz eta askoz 
lan gehiago egin beharko duten, edo zorte kontuagatik izango den, dado jolasa bezala.

7. Ondoren, emai tzen inguruan hausnartuko dugu, eta konponbidea bilatuko diegu, adibide errealen bidez:
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AMAIERAKO BALORAZIOA
  Galdetuko diegu ea badakiten zer esan nahi duten REICH eta ARM taldeen izenek. Azalduko diegu, alema-
nez, abera ts eta pobre esan nahi dutela.

  Herrialde askotan, langile ba tzuek ia egun osoan lan egiten dute, lantegietan bertan lo egiten dute, edo 
hilean 3 euro kobra tzen dituzte. Lantegiek, berriz, milioiak irabazten dituzte.

  Europako eta Estatu Batuetako enpresa asko  txinara joan dira, eskulana herrialde askoz merkeagoa de-
lako,  txinan per tsonak esplota tzea sustatuz eta bertako jende asko lanik gabe u tziz.

  Per tsona desgaituek osasun-gastu askoz gehiago dituzte, eta askotan ezin dituzte ordaindu.

  Lan bera egiteagatik, gizonen baino %30 gu txiago kobra tzen dute emakumeek.
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Haur hezkun tzako taldeek nekazari tza sistema faseka baloratuz landuko dute gaia. Horretarako, prozesua-
ren irudien segida bat erabiliko da: hazia, sustraia eta landarea.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

11. GIH XEDEAK
  Per tsona guztiek oinarrizko e txebizi tza eta zerbi tzu egokiak, seguruak eta eskuragarriak izango dituztela 
berma tzea, eta auzo marjinalak hobe tzea.

  Per tsona guztien tzako garraio-sistema segurua, arrazoizkoa, irisgarria eta jasangarria. Bide-segurtasuna 
hobe tzea, bereziki garraio publikoa zabalduz.

  Urbanizazio inklusiboa eta jasangarria areago tzea, hala nola herrialde guztietako giza kokaguneen plani-
fikazio eta kudeaketa parte-har tzaile, integratu eta jasangarria gauza tzeko gaitasuna areago tzea.

  Munduko kultura- eta natura-ondarea babesteko eta zain tzeko ahaleginak areago tzea.

  Nabarmen murriztea hondamendiek eragindako herio tzen kopurua, urarekin lotutakoak barne. Era be-
rean, nabarmen murriztea hondamendiek eragindako zuzeneko galera ekonomikoak.

  Hirietako biztanle bakoi tzeko ingurumen-inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia jarriz airearen kali-
tatean eta udal-hondakinen eta bestelakoen kudeaketan.

  Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide uniber tsala, batez ere 
emakume eta haurren tzat, adineko per tsonen tzat eta desgaitasuna duten per tsonen tzat. 

  Hirien, periferien eta landa-eremuen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-lotura positiboak babes-
tea, nazio- eta eskualde-garapenaren plangin tza indartuz.

  Inklusioa, baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arin tzea eta horretara egoki tzea susta tzeko 
politika eta plan integratuak ezar tzen dituzten hirien eta giza kokalekuen kopurua nabarmen handi tzea.

SARRERA: Helburu honekin, hiri eta giza kokaleku inklusiboak, se-
guruak, erresilienteak eta jasangarriak lortu nahi dira..

Ahuakatearen bidaia
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  Gu txien aurreratuta dauden herrialdeei lagun tzea, baita lagun tza finan tzario eta teknikoaren bidez ere, 
eraikin jasangarriak eraiki ahal izan izateko tokiko materialak erabiliz.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Tokiko merkatari tza balora tzea.

  Kasu honetan, ahuakate baten ibilbidea ezagu tzea eta balora tzea, sor tzen denetik e txeetara iri tsi arte. 
Produktu beraren merkatura tzeko prozesua eta hura egiteko modua balora tzea.

  Kon tsumo jasangarria susta tzea.

  Klima-aldaketaren aurka borroka tzeko enpresen eta per tsonen portaera eraldatu beharra dago.

  Ingurumen-inpaktuaren ondorioak.

  Garraio publikoaren erabilera egokiaren garran tziaz jabe tzea.

  Ikasleengan urbanizazio jasangarria eta inklusiboa susta tzea.

  Ingurunea zain tzeko eta hobe tzeko interesa susta tzea.

  Ekologiari buruzko ezagu tza handi tzea.

  Ingurumen arazoei buruz kon tzien tzia tzea.

MATERIALAK
  Mapamundi bat talde bakoi tzaren tzat.

  Ahuakateak gure e txeetaraino egiten duen distan tzia neur tzeko erregelak.

GARAPENA
  Mapamundi bat talde bakoi tzaren tzat.

  Ahuakateak gure e txeetaraino egiten duen distan tzia neur tzeko erregelak.Kontatuko diegu nekazari ba-
tek ahuakateak landa tzen dituela Perun, gero enpresa iparramerikar bati sal tzen dizkiola, eta horrek, 
gero, Fran tziako supermerkatu bati sal tzeko.

  Mapamundi bat talde bakoi tzaren tzat.

  Ahuakateak gure e txeetaraino egiten duen distan tzia neur tzeko erregelak.3-4 per tsonako taldeak egingo 
ditugu eta fruta horrek zenbat kilometro egin dituen kalkulatu beharko dugu. 

  Mapamundi bat talde bakoi tzaren tzat.

  Ahuakateak gure e txeetaraino egiten duen distan tzia neur tzeko erregelak.Mapamundia eta erregela era-
bilita, zenbat kilometro egin dituzten jakin beharko dute. Kilometro batean zenbat zentimetro dauden 
esango diegu, eta ikasleek kalkulatuko dute; horrela, matematika errazak errepasa tzeko aprobe txatuko 
dugu.

  Mapamundi bat talde bakoi tzaren tzat.
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  Ahuakateak gure e txeetaraino egiten duen distan tzia neur tzeko erregelak.10 minutu emango dizkiegu 
kalkula tzeko, eta honako galderaren eran tzuna pen tsatu dezaten: Zuen ustez, nork irabazten du diru 
gehien? Nekazariak, enpresa amerikarrak edo sal tzen dituen azken dendak? Zergatik?

  Mapamundi bat talde bakoi tzaren tzat.

  Ahuakateak gure e txeetaraino egiten duen distan tzia neur tzeko erregelak.Amaitutakoan, distan tzia nork 
asmatu duen egiaztatuko dugu, eta taldeen eran tzunak bateratuko ditugu.

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Zuen ustez, zer egoeratan har tzen da ahuakatea Perun, milaka kilometroko bidaia egin eta asteak pasata 
saldu ahal izateko? Fruta gordinik har daitekeela uste duzue? Izoztu dezaketela uste duzue?

  Zen tzugabekeria irudi tzen zaizueke fruta margo tzea, kolore gustagarriagoa emateko? Edo sagar bat 
leun tzea, distira emateko?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

12. GIH XEDEAK
  Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lor tzea.

   txikizkako salmentan eta kon tsumi tzaile-mailan munduko per capita elikagaien xahu tzea erdira murri-
ztea. Ekoizpen- eta hornidura-kateetan gal tzen diren elikagaiak murriztea, uztaren ondorengo galerak 
barne.

  Produktu kimikoen eta hondakin guztien kudeaketa ekologikoki arrazionala egitea bizi-zikloan zehar, eta 
atmosferara, uretara eta lurzorura doazen isurketak nabarmen murriztea, giza osasunean eta ingurume-
nean dituzten ondorio kaltegarriak murrizteko.

  Hondakinak nabarmen murriztea, preben tzio-, murrizketa-, birzikla tze- eta berrerabilera-ekimenen bidez.

  Enpresei, batez ere enpresa handiei eta nazioz gaindiko enpresei, jardunbide iraunkorrak har di tzaten 
susta tzea, eta  txostenak aurkezteko zikloan jasangarritasunari buruzko informazioa ere jaso dezaten 
bul tza tzea.

  Politika eta lehentasun nazionalen arabera jasangarriak diren erosketa publikoko praktikak susta tzea.

  Mundu osoko per tsonek garapen iraunkorrarekin eta naturarekin bat datorren bizimodua gauza tzeko 
informazio eta ezagu tza egokiak dituztela berma tzea.

  Herrialde pobretuei beren gaitasun zientifikoa eta teknologikoa indar tzen lagun tzea, kon tsumo- eta ekoi-
zpen-modalitate jasangarriagoetara bidean. 

  Garapen iraunkorrean dituen ondorioak zain tzeko tresnak presta tzea eta aplika tzea, lanpostuak sortu eta 
tokiko kultura eta produktuak sustatuko dituen turismo jasangarria lor tzeko.

Edateko ez den urari, 
u tzi joaten

SARRERA: Helburu honen bidez, kon  tsumo- eta ekoizpen-modalita-
te jasangarriak bermatu nahi dira. 
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  Kon tsumo antiekonomikoa susta tzen duten erregai fosilen tzako subsidio ez-eraginkorrak arrazionaliza-
tzea, merkatuko distor tsioak kenduz, egoera nazionalaren arabera.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Bidezko merkatari tza eta merkatari tza ardura tsua modu ludikoan lan tzea.

  Eguneroko kon tsumo-objektuak ekoizteko moduetan sakon tzea.

  Kon tsumi tzaile eta erabil tzaile gisa ditugun eskubideak ezagu tzea.

  Ikasleak kon tsumo egokiaren inguruan kon tzien tzia tzea.

  Auzoko merkatari tzaren eta sasoiko produktuen alde egitea.

  Ikaste txean garapen iraunkorra lor tzea.

MATERIALAK
Plastikozko edalon tzi normalak, plastikozko edalon tzi handiak (ka txiak). Ura eramateko on tzi handia (2 
litroko pare bat botila izan daitezke). Errotuladore iraunkorra.

GARAPENA
1. Klasea hainbat taldetan banatuko dugu; komeni da taldeak hiru lagunekoak izatea.

2. Plastikozko bi edalon tzi handi beharko ditugu talde bakoi tzeko; errotuladore iraunkorrarekin marka bera 
egingo diegu bietan (marka kalkula tzeko, tamaina normaleko lau edalon tzi ur botako ditugu edalon-
tzietako baten barruan).

3. Pun tzoi batekin, gu txi gorabehera 2-3 milimetroko lauzpabost zulo egingo ditugu edalon tzi handietako 
batean (zuloak behealdean egon beharko dira, eta bien artean distan tzia izan beharko dute.

4. Hamar metro inguruko lerro zuzenaren amaieran, zulorik gabeko edalon tzi handia jarriko dugu, hu tsik. 
Lerroaren hasieran, bi ikaslek edalon tzi normal bana eramango dute, hu tsik ere. Beste parte-har tzaileak 
urez betetako on tzi handi zulatua eramango du (lasterketa hasi aurretik ura atera ez dadin, edalon tzi hori, 
aldi berean, beste edalon tzi berdin baten barruan sartuko dugu, zulorik gabekoa).

5. Irakasleak irteerako seinalea ematean, taldeak aldi berean aterako dira, eta hamar metroko distan tzia 
egingo dute. Zailtasuna izango da edalon tzi  txikia duten ikasleek ahalik eta ur gehien harrapatu beharko 
dutela mugimenduan, amaierara iri tsi arte.

6. Iristen direnean, han dagoen edalon tzi handira botako dute ura.

7. Lehenik eta behin, ur gehien bildu duen taldea zein izan den ikusiko dugu.

INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Taldeak errazago bereizteko, talde bakoi tzaren edalon tziak kolore batekoak izan daitezke; pegatina bat 
jar dezakegu on tziaren ipurdian.
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AMAIERAKO BALORAZIOA
  Zer uste dute gertatu dela?

  Zer uste duzue esan nahi dugula ariketa honekin?

Azalduko diegu, askotan, baliabideak alferrik gal tzen direla eta ez direla behar bezala aprobe txa tzen. Adibi-
dez, ura edo beste produktu bat -adibidez, elikagaiak- lekualdatu nahi baditugu, lehengaiak gal tzen eta 
ku tsadura handiagoa sor tzen ari gara.
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13. GIH XEDEAK
  Erresilien tzia handi tzea, eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskuetara egoki tzeko gai-
tasuna indar tzea, herrialde guztietan.

  Klima-aldaketari buruzko neurriak  txerta tzea politika, estrategia eta plan nazionaletan.

  Per tsonen zein erakundeen hezkun tza, sen tsibilizazioa eta gaitasuna hobe tzea klima-aldaketa arin tzeari, 
horretara egoki tzeari, haren ondorioak murrizteari eta alerta goiztiarrari dagokienez.

  Urtero, iturri guztietatik 100.000 milioi dolar mugiaraztea, herrialde pobretuek arin tze-neurri zeha tzak 
har tzeari eta horien aplikazioaren gardentasunari dagokienez dituzten beharrei eran tzuteko.

  Gu txien aurreratutako herrialdeetan klima-aldaketaren plangin tza eta kudeaketa eraginkorrerako gaita-
suna handi tzeko mekanismoak susta tzea.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Klima ona izateko zer faktorek eragiten duten iker tzea.

  Klima-aldaketaren ondorioak arrazoi tzea.

  Ikaste txean elementuen erabilera egokia kontrola tzea: berokun tza, leihoak...

  Klima-aldaketaren garapen ebolutiboa errazteko zenbait jarduera susta tzea.

  Gizakiak ingurunean gauza tzen dituen esku-har tzeak azter tzea.

  Arazoei irtenbideak proposa tzea, garapen jasangarria ahalbidetuko duten alternatiba eraginkorrak bila-
tzea.

HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
  Harrapaketan jolastuko gara: ikasle batek beste bat harrapatu beharko du, eta harrapa tzen duenean, es-
kua eman beharko dio, eta, biek batera, beste norbait harrapatu beharko dute. Horrela, elkarren segidan, 
giza kate bat osatuz, eskutik helduta, bakar bat ere gera tzen ez den arte.

Bila tzen duenak, 
aurkituko du

SARRERA: Helburu honen bidez, klima-aldaketari eta haren ondo-
rioei aurre egiteko premiazko neurriak hartu nahi dira. 
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  Harrapa tzaile  txanda nork hasten duen aukera tzeko, irakasleek zenbaki bat aukeratuko dute, eta ikasleek 
zenbaki bat esango dute norbaitek asmatu arte.

  Katea hausten bada, ezin izango dute inor harrapatu, eta, beraz, lagunak hartu beharko dituzte berriro.

  Jolasgunea mugatuko dugu, oso urrun joan ez daitezen.

  Jarduera amai tzean, berriro elkartuko gara eta jarduera komentatuko dugu. Zer uste duzue esan nahi 
izan dugula horrekin? Zein desberdintasun bakarrik edo askoren artean jardutearen artean?

  Eztabaida  txikia izango dugu, aldaketa klimatikoa ekiditeko zer egin dezakegun azal tzeko.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

MATERIALAK
  Plastikozko botila  txikiak, potoak edo edozein on tzi garden.

  Letradun fi txak (guk letrak ida tzita dituzten eskumuturrekoak egitek abalorioak erabiliko genituzke, baina 
baliabide asko daude; guk geuk ere egin dezakegu).

  Paperak eta boligrafoak.

  Arroza, ga tza, azukrea edo an tzeko edozein elikagai.

GARAPENA
1. Ikasleak 3-4 per tsonako taldeetan banatuko ditugu.

2. Talde bakoi tzari botila ba tzuk emango dizkiogu, arrozez, ga tzez eta abarrez beteta, eta hi tz ezkutu bat 
duten letrak izango dituzte barruan (ez oso handiak). Botilan dauden letra guztiak aurki tzen dituztenean, 
ordenatu egin beharko dituzte eta horrela, munduari buruzko esaldi positibo baten parte den hi tz bat 
lortuko dute. Botila bakoi tzak hi tz bat izango du, beraz, esaldiak dituen hi tz adina botila egongo dira talde 
bakoi tzean.

3. Beste zailtasun bat egongo da: botila bakoi tzak hainbat aldiz errepikatutako letra bat izango du, hi tzaren 
parte ez dena. Adibidez, hi tza zuhai tz bada, bost “E” letra sartu ahal ditugu, pixka bat osatuagoa egiteko.

4. Botila bakoi tzak ere zenbaki bat izango du; zenbaki hori hi tz bakoi tzaren hurrenkera izango da.

5. Ikasleei ez diegu esango letra ezkutua dagoela, ezta botilaren zenbakia zertarako den ere; eurek asmatu 
beharko dute. Minutu ba tzuk pasata, irakasleak pistak eman di tzake.
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Esaldi posibleak:
  Zeu zara munduaren aldaketa.

  Lurrak zorion tsu izan nahi du.

  U tzi dezagun aztarna berdea.

  Erleak oso garran tzi tsuak dira.

  Zuhai tzak landa tzea ezinbestekoa da.

  Birzikla tzea bizi tza ematea da.

  Dena dago konektatuta.

  Ura da lurraren odola.

  Zuhai tzak lurraren birikak dira.

  Izan zaitez eredu.

INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Esaldi laburragoak badaude, talde  txikiagoei eman diezaiekegu.

  Ez da lehiaketa bat; bakoi tzak bere erritmoa dauka.

  Hasi aurretik, garran tzi tsua da ikasleei esatea botilak ez zabal tzeko.

  Komeni da iraungi tze-data igaro duten elikagaiak erabil tzea, elikagaiak alferrik ez gal tzeko eta gaizki ez 
erabil tzeko.

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Egokitu zaizuen esaldia aztertu dezakezue?

  Zer egingo zenukete klima-aldaketa geldiarazteko? Ideia zaparrada.
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

14. GIH XEDEAK
  Mota guztietako i tsas ku tsadura prebeni tzea eta nabarmen murriztea, bereziki lehorreko jarduerek era-
gindakoa, i tsas detrituak eta mantenugaien ondoriozko poluzioa barne.

  I tsasoko eta kostaldeko ekosistemak modu jasangarrian kudea tzea eta babestea, ondorio kaltegarri 
garran tzi tsuak saihesteko.

  Ozeanoen azido tzearen ondorioak minimiza tzea eta lan tzea, maila guztietan lankide tza zientifiko handia-
goa eginez.

  Arran tza-ustiapena eraginkortasunez arau tzea. Gehiegizko arran tza, legez kanpoko, aitortu gabeko eta 
arautu gabeko arran tza eta arran tza-praktika sun tsi tzaileak ezaba tzea.

  Kostaldeko eta i tsasoko eremuen %10 kon tserba tzea gu txienez, lege nazionalekin eta nazioarteko 
zuzenbidearekin bat etorriz eta eskura dagoen informazio zientifiko onena oinarri hartuta.

  Gehiegizko arran tzan lagun tzen duten diru-lagun tza mota ba tzuk debeka tzea. Legez kanpoko arran tzan 
lagun tzen duten diru-lagun tzak ezaba tzea.

  Garapen bidean dauden uharteko estatu  txikiek eta gu txien aurreratuta dauden herrialdeek i tsas baliabi-
deen erabilera jasangarritik lor tzen dituzten onura ekonomikoak handi tzea, bereziki arran tzaren, akuikul-
turaren eta turismoaren kudeaketa jasangarriaren bidez. 

  Ezagu tza zientifikoa areago tzea, iker tzeko gaitasuna gara tzea eta i tsas teknologia transferi tzea, ozea-
noen osasuna hobe tzeko eta i tsas biodiber tsitateak herrialde pobretuen garapenean egiten duen ekar-
pena indar tzeko.

  Arran tzale artisauek i tsas baliabideak eta merkatuak errazago eskura tzea.

Egia edo gezurra
SARRERA: Helburu honen bidez, ozeanoak, i tsasoak eta i tsas ba-
liabideak modu iraunkorrean kon tserbatu eta erabil tzea da asmoa, 
garapen iraunkorrerako.
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  Ozeanoen eta haien baliabideen kon tserbazioa eta erabilera jasangarria hobe tzea.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Ekosistema desberdinak ezagu tzea eta bereiztea.

  Ikasleei ikusaraztea i tsasoak eta ozeanoak ondo kon tserba tzearen garran tzia.

  Gaur egun gerta daitezkeen ondorioak bistara tzea.

  Urpeko bizi tzan galbidean dauden animaliak balora tzea.

  I tsas bizi tza errespeta tzen duten arauak eta erregelamenduak ezar tzea.

  Kostaldeko i tsas ku tsadura prebeni tzea eta saihestea.

  Arran tzaleek lan-eremu horretan har tzen duten garran tzia.

MATERIALAK
  Egiazko edo gezurrezko baieztapenak dituen orria.

  Zinta i tsasgarria edo soka bat, muga tzen lagunduko diguna.

GARAPENA
1. Irakasleak ozen irakurriko die ikasleei i tsaspeko bizi tzari buruzko esaldi bat, animalien munduari, mun-

duko errealitateei eta beste hainbat gairi buruzko bi txikeriekin.

2. Zinta edo sokaren lagun tzaz bi posizio mugatuko ditugu, ezkerraldeari egiazkoa deituko diogu, eta eskui-
naldeari gezurra (lurrean ere klarionaz edo paper batez idaztea komeni da).

3. Behin galdera irakurrita, ikasleek korrika joan beharko dute uste duten lekuran tz. Hau da, baieztapena 
egiazkoa dela uste badute, ezkerrera joko dute; fal tsua dela uste badute, eskuinera joango dira.

4. Ikasle bakoi tzak jarrera hartu ondoren, irakasleak eran tzuna esango du eta nork asmatu duen ikusiko 
dugu. Une horretan, irakasleak ere datu zeha tzagoren bat eman ahal izango du esaldiari buruz. 

Egia/gezurra esaldiak:
  Gure komuneko eta  txorrotako ura ibaira doa zuzenean, eta i tsasoan amai tzen dute. GEZURRA, araztegi 
batera doa ahalik eta hondakin gehien ken tzeko, baina inoiz ez da nahikoa, eta zati  txiki batek i tsasoan 
amai tzen du.

  I tsasoa gehien ku tsa tzen dutena plastikoak dira. GEZURRA. Fabriketatik datozen substan tzia kimiko 
toxikoek ku tsa tzen dute gehien.

  Nekazari tzan belar  txarren eta in tsektuen aurka borroka tzeko erabil tzen diren pestizida eta herbizidak, 
azkenean, lur azpitik iragazten dira, eta ibai eta i tsasoan amai tzen dute. EGIA.

  I tsasoan amai tzen duen plastikoa zati  txikitan desegiten da olatuen eta eguzkiaren ondorioz, eta anima-
liek jan egiten dute, janaria delakoan. EGIA.
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  2050ean, arrainak baino plastiko gehiago egongo dira i tsasoan. EGIA.

  Segundro, 200 kilo zabor baino gehiago isur tzen da ozeanora. EGIA.

  Zabor-uharteak existi tzen dira, non patata frijituen pol tsek goberna tzen duten. GEZURRA. Hala ere, bost 
zabor uharte daude, hainbat kilometro luze direnak.

  Espainian debekatuta daude plastikozko erosteko pol tsak, eta horien ordez material organikoz -hala nola 
artoa edo patata- egindako beste pol tsa ba tzuk daude. EGIA.

  Sirena txoaren erresuma arriskuan dago petrolio isurketa baten ondorioz. GEZURRA.

  Ku tsa tzen dugun guztia gure elikadura-katera i tzul tzen da. EGIA. Arrain batek plastikoa jaten badu, azke
nean guk jango dugu, adibidez.

  Hondar tzan zaborra bota dezakegu, gauez garbi tzaileek garbi tzen dutelako. GEZURRA. Hondar tzan dau
den zaborretara bota behar da beti, eta une horretan aurki tzen ez baduzu, pol tsikoan gorde behar duzu.

  Botilako ura ez edateak i tsasoan ku tsadura gu txiago egoten lagun tzen du. EGIA. Botilako ura kon tsumi
tzen ez badugu, ez dugu plastikorik sor tzen, eta, ondorioz, plastiko horren zati bat ez da haraino iri tsiko. 

  Freskagarri-laten uztaiek, i tsasora hel tzen badira, animaliak harrapatuta gera tzea eta are hil tzea eragin 
dezakete. EGIA.

INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Emozio eta parte-har tze handiagoa sor tzeko, puntu-sistemaren bat egin daiteke, asma tzen duenak puntu 
bat eraman dezan eta, amai tzean, puntu gehien dituenak irabazi dezan.

  Oinarrizko arau ba tzuk azalduko ditugu, jolasak behar bezala fun tziona dezan, adibidez: galdera amai tzen 
denean, uste dugun lekura joan beharko gara, eta ez du balio gero lekuz alda tzeak. Edo ezin da bul tza 
egin, ezta haserretu ere, ikaskide batek gehiago asma tzen duelako.

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Zein baieztapen iruditu zaizue deigarriena?

  Zuen ustez, garran tzia al du i tsasoak gure bizi tzetan?

  Uste al duzue, zeharka, guk ere ku tsa tzen dugula i tsasoa? Zein i tsaso?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

15. GIH XEDEAK
  Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barne-ekosistemen kon tserbazioa, berrezarpena eta erabilera 
jasangarria berma tzea, baita horien zerbi tzuak ere, bereziki basoak, hezeguneak, mendiak eta eremu 
idorrak.

  Baso mota guztien kudeaketa jasangarria susta tzea, basogabe tzea geldiaraztea, baso degradatuak 
berreskura tzea eta mundu osoan  basoberri tzea nabarmen areago tzea.

  Desertifikazioaren aurka borroka tzea, lur eta lurzoru degradatuak birgai tzea, desertifikazioak, lehorteak 
eta uholdeek eragindako lurrak barne.

  Ekosistema mendi tsuen kon tserbazioa berma tzea, diber tsitate biologikoa barne.

  Premiazko neurri esangura tsuak har tzea habitat naturalen degradazioa murrizteko, biodiber tsitatearen 
galera geldiarazteko, eta arriskuan dauden espezieak babesteko eta ez desager tzeko.

  Baliabide genetikoen erabil tzerak dakar tzan onuretan bidezko parte-har tzea susta tzea, eta baliabide ho-
riek behar bezala eskura daitezen susta tzea, nazioartean hi tzartutakoaren arabera.

  Premiazko neurriak har tzea isilpeko ehiza eta flora- eta fauna-espezie babestuen trafikoa ezaba tzeko, eta 
basoko produktuen eskari-eskain tza ilegalari aurre egiteko. 

  Espezie exotiko inbadi tzaileak sar tzea prebeni tzeko eta lehorreko eta uretako ekosistemetan dituzten 
ondorioak nabarmen murrizteko neurriak har tzea, eta lehentasunezko espezieak kontrola tzea edo desa-
gerraraztea.

  Ekosistemen eta biodiber tsitatearen balioak  txerta tzea plangin tzan, garapen-prozesuetan, pobrezia mu-
rrizteko estrategietan eta kontabilitate nazional zein lokalean.

Lurreko bingoa
SARRERA: Helburu honen asmoa da basoak modu iraunkorrean 
kudea tzea, desertifikazioaren aurka borroka tzea, lurren degrada-
zioa geldiaraztea, eta biodiber tsitatearen galera geldiar tzea.
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  Iturri guztietatik datozen finan tza-baliabideak nabarmen mobiliza tzea eta handi tzea, biodiber tsitatea eta 
ekosistemak kon tserba tzeko eta modu jasangarrian erabil tzeko.

  Iturri eta maila guztietako baliabide handiak mugiaraztea baso-kudeaketa jasangarria finan tza tzeko, eta 
pizgarri egokiak ematea herrialde pobretuei kudeaketa hori susta tzeko.

  Mundu mailako lagun tza handi tzea isilpeko ehizaren eta babestutako espezieen trafikoaren aurkako 
borrokan. Tokiko komunitateek biziraupen jasangarrirako aukerak lor tzeko duten gaitasuna handi tzea.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Lehorreko ekosistemen kon tserbazioa, berrezarpena eta erabilera jasangarria zain tzea.

  Baso mota guztien kudeaketa iraunkorra susta tzea.

  Mendietako ekosistemen kon tserbazioa zain tzea.

  Bidezko parte-har tzea susta tzea baliabide genetikoak erabil tzeak dakar tzan onuretan.

  Premiazko neurriak har tzea isilpeko ehiza eta flora- eta fauna-espezie babestuen trafikoa desagerraraz-
teko.

MATERIALAK
  Bingo kartoiak.

  Bingo fi txak.

GARAPENA
1. Irakasleak bingo-kartoi bana banatuko die ikasleei, baita kartoiak bete ahal izateko behar beste fi txa ere.

2. Irakasleak objektuak ausaz “kantatuko” ditu, eta ikasleak bingo normal batean bezala marka tzen joango 
dira. Baina objektu, gauza, per tsona edo leku bakoi tzaren ondoren, marrazki zeha tz horrekin dagoen 
arazoa azalduko du. Adibidez: zuhai tz baten marrazkia atera tzen da, eta irakasleak azalduko du 1.600 
milioi per tsona inguruk basoak behar dituztela bizirauteko. Hortaz, basoak zaindu behar ditugu (suri ez 
egin, zaborrik ez bota, adarrik ez apurtu, bertako ezer ez eraman).

3. Lerroa eta bingoa “kantatuko” dira, beti bezala.

INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Bingo-fi txetarako, nahikoa fi txa ez baditugu, birziklatutako edozein material erabil dezakegu, hala nola 
tapoiak, harriak edo burura tzen zaiguna.

 Denbora nahikoa badago, beste partida bat jokatu daiteke.
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MARRAZKIDUN FI txAK:
ZUHAI tzA: 1.600 milioi per tsona inguru basoetan bizi dira, 70 milioi indigena barne.

O tsOA: Basoetan,  lehorreko animalien, landareen eta in tsektuen espezie guztien %80 baino gehiago 
daude.

GARIA: 2.600 milioi per tsonak nekazari tzarekiko menpekotasun zuzena daukate, eta nekazari tza lurra-
ren %52 asko kalte tzen du lurzoruaren degradazioak.

UR TANTA: Landatu daitezkeen lurren galera lehorteen eta desertifikazioaren ondoriozkoa dela uste da.

POBREZIA: Mundu-mailako lurraren degradazioak zuzenean eragiten die per tsona pobreen %74ri.

ESKOPETA: Isilpeko ehizak eta basa-bizi tzaren trafiko ilegalak kon tserbaziorako ahaleginak oztopa tzen 
jarrai tzen dute. 120 herrialdetan, ia 7.000 animalia- eta landare-espezie salatuak izan ziren merkatari-
tza ilegalaren parte zirelako.

DESAGERPENA: Ezagu tzen diren 8.300 animalia-arrazetatik, %8 desagertu egin dira, eta %22 desager-
tzeko arriskuan daude.

LUPA: 80.000 zuhai tz-espezie baino gehiagoren artetik, %1 baino gu txiago aztertu dira erabilera posi-
bleak iker tzeko.

ARRAINA: Arrainek animalia-jatorriko proteinen %20 ematen diete 3.000 milioi per tsonari.

LANDAREA: Giza dietaren %80 baino gehiago landareek osa tzen dute. Soilik hiru laborek (arroza, artoa 
eta garia) energiaren %60  ematen dute.

SENDAGAIA: Gu txi gorabehera, herrialde pobretuetako landa-eremuetan bizi diren per tsonen %80, oi-
narrizko osasun-arretarako, landareetan oinarritutako sendagai tradizionalen mende daude. 

IN tsEKTUA: Mikroorganismoak eta ornogabeak fun tsezkoak dira ekosistemen tzat, baina haien ekarpe-
nak, oraindik, ez dira asko ezagu tzen, eta gu txitan egiten zaie aitor tzarik.

XABOIA: Eskuak, arropa… garbi tzeko erabil tzen dugun xaboi guztia, araztegietan iragazten den arren, 
zati bat ibai eta i tsasoetara iristen da.

ERLEA: Erleak fun tsezkoak dira bizi tzarako, eta pestiziden ondorioz, gero eta gu txiago gera tzen dira.

 txINAKO BANDERA: Munduko herrialderik handiena eta gehien ku tsa tzen duena.

MARRAZO ZURIA: Marrazo zuri oso gu txi dago munduan, eta, hala ere, arran tzea ez dago debekatuta.

HAR tz ZURIAK: bero tze globalaren ondorioz, gero eta izo tz gu txiago dute eta urrunago joan behar dute 
janaria aurki tzeko.

ELEFANTEAK: Animalia hau ere galzorian dago, soilik marfilezko adarrengatik eta eremu landatuak 
zabal tzeko ehiza tzen dituztelako.

LATA: Plastiko eta on tzien tzako edukion tzi horian birziklatu behar da.

KRISTALEZKO BOTILA: Beira-edukion tzian birziklatu behar da.

LE txUGA: Hondakin organikoen edukion tzi marroira botako lirateke.
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AMAIERAKO BALORAZIOA
  Eguneroko bizi tzan zer egiten duzue ingurumena zain tzeko?

  Datu horietako zein iruditu zaizue harrigarriena?

  Datu horiek ezagutu ondoren, hemendik aurrera planetari lagun tzeko neurririk hartuko duzue?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin garatuko da, baina irakasleek gehiago lagunduko diete, ideiak emanez.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

16. GIH XEDEAK
  Indarkeria-mota guztiak eta horien ondoriozko herio tza-tasak nabarmen murriztea mundu osoan.

  Haurren aurkako tratu  txarrak, esplotazioa, salerosketa eta indarkeria- eta tortura-mota guztiak ezaba-
tzea.

  Zuzenbide-estatua susta tzea nazio- eta nazioarte-mailan. Justiziarako sarbidean aukera-berdintasuna 
berma tzea mundu osoan.

  Antolatutako delinkuen tzia mota guztien aurka borroka tzea, eta lapurtutako aktiboak berreskuratu eta 
i tzul tzea.

  Mota guztietako ustelkeria eta eroskeria nabarmen murriztea.

  Kontuak ematen dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sor tzea, maila guztietan.

  Beharrei eran tzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-har tzaileak eta adierazgarriak har tzea berma tzea, 
maila guztietan.

  Herrialde pobretuek munduko gobernan tza-erakundeetan duten parte-har tzea zabal tzea eta indar tzea.

  Per tsona guztiei nortasun juridikorako sarbidea ematea, bereziki jaio tzen erregistroaren bidez.

  Informazioaren eskuragarritasun publikoa berma tzea eta oinarrizko askatasunak babestea, estatuko le-
geekin eta nazioarteko akordioekin bat etorriz. 

  Dagokien erakunde nazionalak indar tzea, baita nazioarteko lankide tzaren bidez ere, maila guztietan in-
darkeria prebeni tzeko eta terrorismoari eta delinkuen tziari aurre egiteko gaitasuna era tzeko.

Orain, zeu naiz
SARRERA: Helburu honekin, bidezkoak, bake tsuak eta inklusiboak 
diren jendarteak sustatu nahi dira.
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  Garapen iraunkorraren aldeko lege eta politika ez-diskrimina tzaileak susta tzea eta aplika tzea.

JARDUERAREN HELBURUAK
  Ingurune tolerantean eta enpatikoan besteekin sozializa tzen ikastea. Trebetasun sozialak, autonomia eta 
beren buruaren per tzepzioa modu egokian gara tzea.

  Dramatizazioaren bidez, irudika tzea bizi tza errealeko egoera edo kasu zeha tz bat.

  Eskola-inguruneko bizikide tza susta tzea, gertaera historiko bat errazago ikastea edo taldean parte har-
tzea susta tzea.

  Besteekin enpatiza tzea gai jakin baten inguran.

  Bizi tzaren errealitate desberdinak ezagu tzea. Benetako egoera horiekin enpatiza tzeaç, eta gatazka batek 
sor di tzakeen ondorioez jabe tzea.

MATERIALAK
Ez da material berezirik behar.

GARAPENA
1. Jarduera hau 2 edo 3 per tsonako taldeetan egingo dugu. Irakaslea edo ikasleak arduratuko dira taldeak 

egiteaz.

2. Gaiari buruzko istorio labur bat sortu beharko dute, minutu batekoa gu txi gorabehera, eta gatazkaren 
konponbidea bake tsua izan beharko da. Hamar minutu inguru emango dizkiegu dramatizazioa presta-
tzeko. Talde bakoi tzari hemen planteatutako gai bat emango diogu (nahiz eta irakaslea libre den burura-
tzen zaizkion gaiak sar tzeko).

3. Ikasleak libre dira istorioa eta per tsonaiak nahi bezala gara tzeko; narra tzaile bat ere egon daiteke. Hauek 
izango dira gaiak: 

 Ura lor tzeko gerra.

 Oparirik gabeko gabonak.

 Anai-arreben arteko haserrealdia.

 Sorgina.

 Bakearen harria.

 Sorgindutako herria.

 Ezpatarik gabeko gerlaria.

 Bakea izeneko neskatoa.

 Dragoi amorratua.

Irakasleak interesgarriak irudi tzen zaizkien beste gai ba tzuk eman ahal dizkie.

4. An tzezten hasiko dira; ikasleek elkarrizketa sinesgarria gara tzen saiatuko dira gainerako ikaskideekin. 
Baloratu egingo da gainerako ikasleak egoera berezi edo benetako gatazka hori transmiti tzeko egiten 
duten ahalegina.
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INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Hainbat taldek testu bera errepikatu ahal izango dute, per tsona asko baldin badira.

  An tzezpen guztiak egiteko denborarik ez badago, jarduera eskol orduan amaitu ahal izango da, irakasleak 
beharrezkoa dela uste badu..

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Zein istoriorekin senti tzen zara identifikatuta?

  Zein da gehien harritu zaituen istorioa?

  Zure ustez, zein taldek an tzeztu du hobeto?
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HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdina izango da, baina, adibidez, ikasle bakoi tzari bi gutun -edo gehienez ere hiru- banatuko 
dizkiogu.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

17. GIH XEDEAK
  Barne-baliabideen mobilizazioa indar tzea, herrialde pobretuei nazioarteko lagun tza emanez, diru-sarrera 
fiskalak eta bestelakoak bil tzeko gaitasuna areago tzeko.

  Herrialde aberastuek diru-sarrera gordinaren %0,7 garapenerako lagun tza ofizialera bideratu behar dute.

  Herrialde pobretuei zuzendutako iturri ani tzeko finan tza-baliabide gehigarriak mobiliza tzea.

  Herrialde pobretuei lagun tzea epe luzeko zorra jasangarria izan dadin, eta horretarako zorra finan tza-
tzeko, arin tzeko eta berregitura tzeko politika koordinatuak sustatuz.

  Gu txien aurreratutako herrialdeen aldeko inber tsioak susta tzeko sistemak aplika tzea.

  Eskualde- eta nazioarte-mailako lankide tza -ipar-hego, hego-hego eta triangeluarra- hobe tzea zien-
tziaren, teknologiaren eta berrikun tzaren arloan, baita horiek eskura tzeko aukera hobe tzea ere. Ezagu-
tza-trukea areago tzea, hi tzartutako baldin tzen bidez.

  Ekologikoki arrazionalak diren teknologiak susta tzea, baita teknologia horiek herrialde pobretuetara 
baldin tza egokietan transferi tzea eta zabal tzea ere. 

  Mar txan jar tzea gu txien aurreratutako herrialdeen tzako teknologia-bankua, eta zien tzia, teknologia eta 
berrikun tza arloan gaitasuna era tzeko lagun tza-mekanismoa.

  Nazioarteko lagun tza handi tzea, herrialde pobretuetan gaitasun eraginkorra eta espezifikoa sor tzeko 
jarduerak egiteko, Garapen Iraunkorreko Helburu guztiak ezar tzeko plan nazionalak babesteko, ipar-hego 
eta hego-hego lankide tzaren eta lankide tza triangeluarraren bidez.

Aldatuko dizut?
SARRERA: Helburu honen asmoa da garapen iraunkorraren aldeko 
munduko alian tza susper tzea.
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  Merkatari tza-sistema multilaterala eta uniber tsala susta tzea, arauetan oinarritua, irekia, ez-diskrimina-
tzailea eta ekitatiboa, Munduko Merkatari tza Erakundearen esparruan, baita Garapenerako Dohako Pro-
gramaren esparruko negoziazioak i txiz ere.

  Nabarmen areago tzea herrialde pobretuen esportazioak, batez ere, mundu-mailako esportazioetan gu-
txien aurreratutako herrialdeen parte-har tzea bikoizteko.

  Eskubide eta kontingenterik gabeko merkatuetara sarbide iraunkorra lor tzea, gu txien aurreratutako he-
rrialde guztien tzat.

  Munduko egonkortasun makroekonomikoa areago tzea, baita politiken koordinazioaren eta koheren-
tziaren bidez ere.

  Garapen iraunkorrera politiken koheren tzia gehiago zain tzea.

  Herrialde bakoi tzaren arauak eta lidergoa errespeta tzea, pobrezia ezaba tzeko eta garapen iraunkorrerako 
politikak ezar tzeko eta aplika tzeko.

  Garapen Iraunkorrerako Mundu Alian tza hobe tzea; interesdunen arteko alian tzez osatua dago, eta ezagu-
tzak, espezializazioa, teknologia eta finan tza-baliabideak mobilizatu eta truka tzen dituzte partaideek.

  Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean alian tza eraginkorrak sor daitezen susta tzea eta 
bul tza tzea.

  Herrialde pobretuak ahaldun tzeko lagun tza hobe tzea, nabarmen areago tzeko datu egokiak, fidagarriak 
eta kalitate handikoak eskura tzeko aukera, honako ezaugarrien arabera banakatuak: diru-sarrerak, se-
xua, adina, arraza, jatorri etnikoa, migrazio-estatusa, desgaitasuna, kokapen geografikoa eta testuinguru 
nazionalen arabera egokiak diren beste ezaugarri ba tzuk.

  Existi tzen diren ekimenak balia tzea adierazleak egiteko, eta horien bidez, garapen iraunkorraren arloko 
aurrerapenak neur tzeko eta barne-produktu gordina osa tzeko. Herrialde pobretuetan estatistika-gaita-
suna sor tzen lagun tzea. 

JARDUERAREN HELBURUAK
 Trukea bezalako trebetasunak barnera tzen hastea.

 Garapen Iraunkorrerako Mundu Alian tza gauza tzeko eta biziberri tzeko bitartekoak indar tzea.

 Arazoen aurrean irtenbideak bila tzeko lankide tza, konfian tza eta sormena balora tzea.

 Desorekak murrizte aldera, erakundeen zein norbanakoen arteko lankide tza beharrezkoa dela jabe tzea.

 Herritarren elkarlana susta tzea.

GARAPENA
1. Ikasle bakoi tzari lau  txartel banatuko dizkiogu, marrazki eta hi tz banarekin (hala ere, karta-kopurua ikas-

leen araberakoa izango da). Bestalde, beste lau karta emango dizkiegu, premien kartak ase tzen dituzten 
objektuak edo per tsonak dituztenak. Lau kartak banatutakoan, jolasean hasiko gara.

2. 15 minutu izango dituzte: beren gelakideekin hi tz eginez zein karta behar dituzten adieraziz. Haien artean 
hi tz egin beharko dute, beren beharrak azaldu ea norbaitek lagundu ahal dien, baina ezin izango dute 
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elkarri kartak eraku tsi. Oso garran tzi tsua: Ba al duzu zure premia-karta duen per tsonari interesa tzen 
zaion kartarik? Agian bi karta eman behar dizkiozu, berea karta eman diezazun.

3. Nork lortuko du bere premia-karta guztiak lor tzea? Eta ahalik eta premia gehien ase tzeko? Baten batek 
bi bikote bakarrik lortuko ditu, eta besteren batek lau bikote.

4. Ez dira onartuko tranpak, ezta kartak elkarri begira tzea edo beste bati ken tzea ere.

KARTA BEHARRA KARTA BEHARRA KARTA BEHARRA
Behia Esnea Oiloak Arrau tza Medikua Sendagaiak

Dentista Hagina atera Sua Egurra Autoa Gasolina
Garia Ogia Oihala Berokia Adreiluak E txe bat

Arran tza tzeko 
kanabera

Arraina Sagarrak Sagar-tarta Artista Koadroa

Zurgina Al tzaria Loradenda Lore sorta Suhil tzailea Sua i tzali
Irakaslea Ingelesa ikasi Gurpila Gurpila zulatu Maha tsak Ardoa

Postaria Gutuna bidali Hegazkina Italiara joan Zapataria
Zapatak 

konpondu
Ohea Lo egin Piña colada Anana Ardia Artilea
Artoa Krispetak Paella Arroza Laranjak Laranja zukua

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Zer da trukea? Bi per tsonaren arteko trukea da; ondasun material edo zerbi tzu ba tzuk beste ba tzuengatik 
alda tzen dituzte. Horien balioa gu txi gorabeherakoa izaten da; lehen, dirua ez zegoenean edo jendeak ez 
zuenean, asko erabil tzen zen metodo hori.

  Posible izango li tzateke dirurik gabe bizi tzea?
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4. LUR HAR tzEA

HAUR HEZKUN tzAKO TALDEA
Jarduera berdin garatuko da, baina irakasleak arrastoak emanez lagunduko die haien tzat zailegia bada, 
adibidez, hi tzaren lehen silaba esanez edo galdera egokituz.

LEHEN HEZKUN tzAKO TALDEA

Jarduera berdin-berdin egingo dugu.

MATERIALAK
  Papera eta boligrafoa talde bakoi tzaren datuak apunta tzeko.

  Galdera-eran tzunen zerrenda.

 JARDUERAREN HELBURUAK
  GIH helburu guztiak modu globalizatuan erlaziona tzea.

  Haien arteko lotura azter tzea.

  Landutako ezagu tzak egoki tzea.

  Helburuen eduki garran tzi tsuenak errepasa tzea.

  Helburuetako bakoi tzaren garran tzia laburbil tzea.

  Ikasleek proiektua eta egindako jarduerak balora tzea.

TELEBISTAKO LEHIAKETA
SARRERA: Jardueretan zehar eskuratutako ezagu tzak ebalua tzeko 
eta finka tzeko, galdera-lehiaketa bat egingo dugu.
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GARAPENA
1. Ikasleak 3-5 taldekide bitarteko taldeetan banatuko ditugu. Garran tzi tsua izango da, adin desberdineko 

umeak badaude, nahastuta egotea desoreka handirik egon ez dadin, baita mutilak eta neskak nahastea 
ere. 

2. Talde bakoi tzean bozeramailea izendatuko dugu: bera da bere taldearen eran tzuna esan ahal izango 
duen bakarra. Talde bakoi tzak izen bat aukeratuko du bere taldearen tzat,  txori baten izena izan behar da, 
adibidez: “ txolarreen taldea, arranoen taldea, kolibrien taldea…”.

3. Irakasleak talde guztien tzako galdera bat egingo du, orain arte landu ditugun GIHekin lotuta egongo dena. 
Taldeak euren artean bildu beharko dira eta eran tzuna adostu beharko dute. 30 segundo izango dituzte 
ados jar tzeko.

4. Ondoren, talde bakoi tzeko bozeramaile bakoi tzak irakasleari esango dio eran tzuna, eta asmatu dutenek 
puntu bat lortuko dute beren taldearen tzat.

5. Irakasleak koaderno batean jasoko ditu taldeen izenak eta bakoi tzak lor tzen dituen puntuak.

6. Talderen batek tranpak egiten baditu -beste taldeena en tzutean eran tzuna alda tzen badute, edo gaine-
rakoei parte har tzen uzten ez badie-, taldeari neurri penaliza tzaileak ezarriko zaizkio; adibidez, puntu bat 
ken tzea.

7. Tarteka, irakasleak talde bakoi tzak zenbat puntu dituen esango du, parte-har tzaileei jakinarazteko.

8. Lehiaketa jolas ordua amai tzean bukatuko da, edo, adibidez, talde batek hamar galdera asma tzen ditue-
nean.

GALDERAK:
Zein animalia da ezinbestekoa giza bizi tzarako? Erlea.

Aipatu galzorian dagoen animalietako baten izena. Nagusiagoak badira, bi animalia aipa-
tzeko eska dakieke. Har tz polarra, elefantea, marrazo zuria.

Zuen ustez, zenbat denbora behar du kristalezko botila batek naturan deskonposa tzeko? 
Zifrara gehien hurbil tzen denak irabaziko du, pasatu gabe. 4.000 urte. 

Zuen ustez, zenbat denbora behar du plastikozko botila batek naturan deskonposa tzeko? 
Zifrara gehien hurbil tzen denak irabaziko du, pasatu gabe. 450 urte.

Eman ura zain tzeko ideia bat. On tzi-garbigailu osoa bete, hor tzak eskuila tzen ditugunean  txorrota 
i txi, beharrezko xaboia erabili xahutu gabe,  txorrotak tantaka ez izatea.

Zein pila mota erabil tzea komeni da? Karga daitezkeenak edo behin erabil tzekoak? Karga 
daitezkeenak.

Zein da munduko herrialderik ku tsa tzaileena?  txina.

Zein da munduko kontinenteri pobreena? Afrika.

Nola gastatu dezakegu elektrizitate gu txiago? Irtetean argia i tzaliz, kon tsumo  txikiko bonbillak 
erabiliz, sasoiko eta gertuko elikagaiak erosiz.
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Nola kon tsumitu dezakegu plastiko gu txiago? Erabili pol tsa biodegradagarriak, eraman zure 
pol tsak supermerkatura, ez erosi elikagai fresko on tziratuak.

Zein tzuk dira erregai fosilak? Ika tza, petrolioa eta gas naturala.

Zein efekturi esker manten tzen da lurra tenperatura egokian? Negutegi-efektuari esker.

Material hauen artean, zein bota tzen da produktu organikoekin? Zeramika, erabilitako pape-
rezko zapiak edo kartoia. Erabilitako zapiak.

Zein edukion tzitan birzikla tzen da ogitarteko bil tzeko aluminiozko papera? Edukion tzi horian.

Zer euri motak eragiten du atmosferara gasak isur tzeak? Euri azidoak.

Kristalezko on tzietako tapak zein edukion tzitara doaz? Edukion tzi horira.

Esan herrialde bat pobreagoa izatea eragiten duen arrazoietako bat. Gerra edo gatazka bat, 
kokapen geografikoa, beste herrialde batek ustia tzea.

Munduko biztanleriaren zein ehunekok dauka munduko aberastasunaren %40? %5ek. Zifra-
ra gehien hurbil tzen den taldeak irabaziko du puntua. 

Zer gaixotasun har di tzakezu eskuak garbi tzen ez badituzu? Beherakoa eta arnas gaixota-
sunak.

Eman ezazue ia ipuin guztietan dauden desparekotasunen adibide bat.

Aipatu genero-desparekotasunak dituzten hiru ipuin. Edurnezuri, Errauskine, Loti Ederra edo 
Sirena txoa.

Zertarako balio du Afrikan erauzten den koltan izeneko mineralak? Sakelako telefonoak egi-
teko.

Zer produkturekin bihurtu dezakegu edangarri ura? Kloroarekin.

Aipatu ezazue energia berriztagarria sor tzeko sistema bat. Haize errotak, presak edo eguzki 
panelak.

Nola dei tzen da Perutik Europara milaka kilometro egiten dituen fruta? Ahuakatea.

Zuen ustez, Espainian energia nuklearra erabil tzen da? Bai.

Zenbat zabor uharte daude munduan? Bost. Pasatu gabe, zifrara gehien hurbil tzen den tal-
deak eramango du puntua.

Nekazari tzan erabil tzen den zein produktu iragazi egiten da lurrean eta akuiferoetara iristen 
da, ura ku tsatuz? Herbizidak eta pestizidak.

Nola eragiten digu ozeanoetan plastikoa egoteak? Arrainek plastikoak jaten dituzte, eta gero 
guk arrainak jaten ditugu.

Nahikoa al da eskuak urarekin garbi tzea? Zer egin beharko genuke? Xaboiarekin garbitu.

Irakasleak inprobisatu dezake eta burura tzen zaizkion beste galderak sortu, edo saioetan landu 
diren gaiei buruzko galderak egin. 
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INFORMAZIO PRAKTIKOA ETA AHOLKUAK
  Telebistako lehiaketa ukitu bat ematen badiogu, gehiago parte hartu dezaten lortuko dugu. Adibidez, 
irakasleak aurkezle paperean jokatu dezake, eta telebistako lehiaketa gisa aurkeztu dezake jolasa. Talde 
bakoi tzari kolore bateko pegatina bat jarri ahal diogu talde izaera gehiago indar tzeko, edo talde irabazlea-
ri sari  txiki bat eman ahal diogu, sinbolikoa bada ere (pegatinen albumerako aparteko pegatina, adibidez).

AMAIERAKO BALORAZIOA
  Ikasitako guztiaren ondoren, zer neurri hartuko dituzue guztion tzako mundu bidezkoagoa eta iraunkorra-
goa lor tzeko?

  Kromo, izar eta pegatina guztiak lortu dituzue?

  Talde-asanblada, proiektua amai tzeko: ikasleen iri tzia eta balorazioa.

  Banaka, ikasitakoa paperean hainbat modutan isla tzea; jarduera irekia da, eta beraz, ikasle bakoi tzak 
garran tzia emango dio interes gehien sortu dion horri.
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