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1. Sarrera
2030 Agenda mundu mailako ekintza-plana da eta 17 Garapen Iraunkorrerako Helburu (GIH) eta 169 hel-
muga ditu. Agendaren helburuak dira, 2030era bitarte, pobrezia desagerraraztea, desberdintasunak bo-
rrokatzea eta oparotasuna bultzatzea, baita ingurumena zaintzea ere.

Nazio Batuetako kide diren herrialde guztiek aho batez onartu zuten «Gure mundua eraldatzea: 2030 Agen-
da garapen jasangarrirako» testua. Dokumentua 2015eko irailaren 25tik 27ra, New Yorken egin zen eta 
2015etik aurrerako garapen-agenda onartzea helburu zuen Nazio Batuen goi-bileran onartu zuten.

Nafarroako Bakea eta Elkartasuna Fundazioan uste dugu 2030 Agendak gure erronka nagusiak biltzen 
dituela, eta agerian uzten dituela, mundu justu, solidario eta jasangarri baten bidean, gizakioi eta planetari 
eragiten dizkiguten arazoak.

Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eraldatzaileko proiektuetan hauek dira helburuak: «herritartasun glo-
bala sustatzea, munduan dauden eta herrialde pobretuei gehien eragiten dieten desberdintasunen jakitun 
izanik eta haien kausekiko kritikoa eta garapen bidezko, gizatiar eta iraunkorrerako eredu baten eraikunt-
zarekin aktiboki konprometitua dagoena»1. Hala bada, 2030 Agenda eta haren 17 Garapen Iraunkorrerako 
Helburuak tresna egokiak izan daitezkeelakoan gaude, izan ditzaketen gaitasunak kontuan harturik: 

  Agenda unibertsala da: Herrialde aberatsek eta pobreek elkarrekin hartutako konpromiso unibertsala 
da, munduko aliantza indartu baten esparruan. Konpromiso horrek kontuan hartzen ditu muturreko 
gertaera naturalen ondoriozko hondamendien aldaketa eta prebentzioa egiteko inplementazio-bitar-
tekoak, bai eta klima-aldaketa arintzea eta horretara egokitzea ere.

  Modu parte hartzailean sortu zen: Agendaren sorreran, parte hartzea sustatzeko bitartekoak jarri 
zituzten, Agenda Globala definitzerakoan, talde interesdunek beren pertzepzioak eta lehentasunak 
adieraz zitzaten. 

  Nazio Batuetako kide diren herrialde guztiek aho betez onartu zuten.

Edonola ere, ezin ditugu albo batera utzi 2030 Agendaren arriskuak eta ahultasunak. Esate baterako, in-
dikatzaile kuantitatiboak lehenesten ditu, edo errealitate konplexu baten ikuspegi erredukzionista ematea 
etab. 

Hala ere, uste dugu 2030 Agenda, bere gaitasunak eta ahultasunak barne, aberasgarria izan daitekeela 
ikasleentzako, pentsamendu kritikoa sor dezakeelakoan.

1. Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eraldatzailearen definizioa GGKEaren Nafarroako Koordinatzailearena da.
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2.  2030 Agenda lantzeko baliabideen txostena, 
herritartasun globalerako hezkuntza 
eraldatzaileko proiektuetarako

Hainbat baliabide daude 2030 Agenda Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eraldatzailean lantzeko, bai 
Agenda eta bere 17 Garapen Iraunkorrerako Helburuak zer diren azaltzeko, baita helburuetako bakoitza 
banaka lantzeko ere. Dossier honetan hainbat baliabide bildu ditugu. Ez dira dauden bakarrak, baina hauek 
dira Bakea eta Elkartasuna Fundazioan eskoletan erabiltzen ditugunak.

2.1. BIDEOAK

Ikus-entzunezko edukien erabilera egokia ezinbestekoa da kalitatezko hezkuntza-sistema gaurkotua lor-
tzeko. Izan ere, horien bitartez, didaktika-metodoak berrizten ditu eta gazteei beharrezko konpetentziak 
lortzen laguntzen diete.

Ikus-entzunezko edukiak aberatsak dira, ikasleak azkar erakartzen ditu eta beren ikasketa errazten du. 
Gainera, eduki horiek gelan sistematikoki erabiltzeak hainbat onura zehatz ditu, hala nola:

  Errealitatearen behaketarako mesedegarriak dira. 

  Ulermena eta analisia errazten dituzte. 

  Ikasleak erakarri eta motibatzen dituzte.

  Gaitasun mediatikoak eta sormena sustatzen dituzte. 
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 2030 AGENDARI BURUZKO UNESCO ETXEA BIDEOAK 

UNESCO Etxeak adin guztietarako animazio-irudiak sortu ditu, 2030 Agenda eta Garapen Iraunkorrerako 
Helburuak azaltzeko. 

2030 Agenda eta GIHak modu erakargarrian eta gertukoan zabaltzeko eta ulertarazteko tresna dira.

Material horren helburua da 2030 Agenda eta GIHak maila globalean zein lokalean ezagutaraztea eta nola 
interpelatzen gaituen, gizarte informatuago eta kontzienteago bat sortzen lagunduz, baita iraunkortasuna-
ren, genero-berdintasunaren, justiziaren, giza eskubideen eta herritar aktibo eta kontziente batek bete 
behar duen zereginaren balioak nabarmenduz ere.

BIDEOA

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka  
eta QR

https://www.youtube.com/playlist?lis-
t=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92W-
VIzBNdxDV

 MUNDUKO IKASPENIK HANDIENA 

Munduko ikaspenik handiena proiektuak Garapen Iraunkorrerako Helburuak hezkuntzan erabiltzea sus-
tatzen du, haurrek guztiontzako etorkizun hobe baten alde egin dezaten. Lantzen dira, besteak beste, 
herritartasuna edo justizia zein aldaketa klimatikoa edo ingurumena. Gazteleraz eta ingelesez eskuragarri.

BIDEOA

Hizkuntzak [GAZT]

Esteka  
eta QR

1. zatia:  
https://www.youtube.com/watch?v=-
GZ9jgbr-HMg

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV
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BIDEOA

Hizkuntzak [GAZT]

Esteka  
eta QR

2. zatia:  
https://www.youtube.com/watch?v=_
RvYOmSCdNk

BIDEOA

Hizkuntzak [GAZT]

Esteka  
eta QR

3. zatia:  
https://www.youtube.com/watch?v=qB-
Mii1Xj9rc

BIDEOA

Hizkuntzak [ENG]

Esteka  
eta QR

1. zatia:  
https://www.youtube.com/watch?v=a8oz-
BBMMjtw

BIDEOA

Hizkuntzak [ENG]

Esteka  
eta QR

2. zatia:  
https://www.youtube.com/watch?v=lU-
jYMrGreRw
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BIDEOA

Hizkuntzak [ENG]

Esteka  
eta QR

3. zatia:  
https://www.youtube.com/watch?v=Z-
dOQf0nOB6A&list=TLPQMjIwMjIwM-
jINFPt62Kvo7w&index=2

BAKEA ETA ELKARTASUNA FUNDAZIOAREN BIDEOAK
  

#TbTransformamos egitasmoaren helburu nagusia gazteak 2030 Agenda betetzeko aktiboki konprome-
titzea da.  Bideo horiek Nafarroako gazteen ikuspegiak eta konpromisoak biltzen dituzte, baita kanpaina 
honetan parte hartu duten herrialde txiroenetako gazteenak ere.

Nafarroako gazteen bideoak:

BIDEOA

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka  
eta QR

https://fpsnavarra.org/tbtranformamos-juventud-compromi-
so-social/

https://fpsnavarra.org/tbtranformamos-juventud-compromiso-social/
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#Homologxs2030 bideoak: 

BIDEOA

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka  
eta QR

https://fpsnavarra.org/homologxs2030/

 NOSOLOFILMS LABURMETRAIAK

Nosolofilms etxeak laburmetraia humanista sorta bat eskaintzen digu, material didaktikoaz lagundirik, ba-
loreen heziketan lagungarri izan daitezkeenak. Guztira, 46 laburmetraia dira, adinaren edo GIHen arabera 
iragazi daitezkeenak, eta eskolan lantzeko gidaliburu didaktikoa dakar horietako bakoitzak. 

BIDEOA

Hizkuntzak [GAZT] eta [ENG]

Esteka  
eta QR

http://www.nosolofilms.org/
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2.2. IRAKURKETAK

Irakurketa ikasbidea ez ezik, inteligentziaren eta bizitzarako kulturaren garapenerako ezinbestekoa ere 
bada. Bakea eta Elkartasuna Fundazioan, apustua egiten ari gara beste irakurle batzuekin batera berdin-
tasunezko elkarrizketaren bidez bizitzari eta gizarteari buruz kritikoki interpretatzeko eta hausnartzeko 
balio duten testuak bultzatzen. Horretarako, irakurketa dialogikoen metodologian oinarritzen gara, hori 
baita ikaskuntza dialogikoaren estrategia arrakastatsuetako bat. Hainbat baliabide daude GIHen arabera 
sailkatutako irakurketak biltzen dituztenak.

 PENTSATZEKO TESTUAK.

Pentsatzeko testuak izeneko gidaliburu irakasleentzako pentsatu da, zeinak azaltzen baitu zer diren 
irakurketa dialogikoak, eta nola aplikatzen diren hautatutako testuetan.

IRAKURKETAK

Textos para pensar
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

y desarrollo del espíritu crítico

#01
Hizkuntzak [GAZT]

Esteka eta QR https://escuelasdesarrollosostenible.org/recursos-textos-pa-
ra-pensar/

IRAKURKETAK

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka eta QR https://escuelasdesarrollosostenible.org/ods/
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 GIHen IRAKURKETA-KLUBA 

NBEk sortutako irakurketa-kluba da, GIHen inguruko irakurketa sorta biltzen duena.

IRAKURKETAK

Hizkuntzak [GAZT]

Esteka eta QR https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
sdgbookclub/

 NAHI DUGUN MUNDUA ERAIKITZEKO LIBURUAK ETA LIBURUTEGIAK

Nafarroako Liburutegien zerbitzuak eskainitako baliabidea da. Ekimen honen bidez, ikastetxeei hau-
rrentzako eta gazteentzako fikziozko eta 2030 Agendari buruzko liburu-sortak mailegatzen zaizkie. 

IRAKURKETAK

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka eta QR https://www.culturanavarra.es/es/catalogo-agen-
da-2030

https://www.culturanavarra.es/es/catalogo-agenda-2030


12

 2030 Agendari buruzko Baliabideen Txostena,  
Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eraldatzaileko Proiektuetarako

 MUNDU HOBE BATEN ALDEKO LIBURUAK (GIH)

2020ko liburuaren egunaren karietara, Espainiako Nazioarteko Kooperaziorako Agentziaren komunikazio 
sailak kanpaina bat jarri zuen martxan Twitterren: #LibrosPorUnMundoMejor, eta 2020ko apirilaren 6tik 
23ra bitarte iraun zuen. Helburua Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) literaturaren bitartez zabaltzea 
zen. Esteka honetan bilduta daude, GIHen arabera sailkatuta, jendearen proposamenak. 

IRAKURKETAK

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka eta QR https://www.aecid.es/ES/Paginas/Minisi-
te%20Biblioteca/Difusi%C3%B3n/Destaca-
dos/000097-ods.aspx

 IPUINAK IRAULI

Villafrancako (Nafarroa) El Castellar Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxeko ikasleek egindako ipuin-bil-
duma da. Herritartasun Globalerako Hezkuntzaren barruko proiektuan istorioak eraldatu zituzten, hau da, 
ipuin ezagunak irauli, eta genero- eta elkartasun-ikuspegia eman zieten.  

IRAKURKETAK

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka eta QR https://escuelasdesarrollosostenible.org/recur-
sos-educativos/infantil-primaria/dandole-la-vuel-
ta-a-los-cuentos/



Metodologia aktiboaka

13

www.escuelasdesarrollosostenible.org

2.3. JOLASAK

Irakaskuntza-metodologia berriak mundu osoko hezkuntzaren eremua aldatzen ari dira eta ikasleen emai-
tza akademikoak gero eta hobeagoak dira. Metodologia horietako bat Jolasean Oinarritutako Heziketa 
da (JOH, Game Based Learning, GBL). Heziketa-prozesuan jolas analogikoak zein digitalak txertatzen di-
tuen metodologia alternatiboa da. Hartara, ikasleek kurrikulumeko edukiak barneratzen eta gaitasunak eta 
abileziak garatzen dituzte, esperientzien simulazioak ematen dien esperimentazioaren bidez, testuinguru 
hezitzaile eta seguru batean. 

Hainbat jolas aurki ditzakegu 2030 Agenda lantzeko. Horien bidez lortzen dugu ikasleak gaiaren inguruan 
motibatzea, ikaskuntza aktiboa sustatzea, gizarte-trebetasunak sustatzea eta abar.

Jarraian zerrendatu ditugu 2030 Agenda lantzeko hainbat jolas eta dinamika.

 MIATZAILEAK

Cluedo antzeko bat da, zeinaren bitartez Garapen Iraunkorrerako Helburuak era ludikoan lantzen baitira. 
Txikienak (HH eta LH) egungo munduko egunerokotasunaren arazoez kontzientziatzeko modu dibertigarria. 
Gazteleraz, euskaraz eta ingelesez eskuragarri.

JOLASA

Hizkuntzak [GAZT], [EUSK] eta [ENG]

Esteka eta QR https://escuelasdesarrollosostenible.org/recur-
sos-educativos/infantil-primaria/cluedo-sabue-
sos-juego-cooperativo-deduccion/

https://escuelasdesarrollosostenible.org/recursos-educativos/infantil-primaria/cluedo-sabuesos-juego-cooperativo-deduccion/
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 GIH PLANETA. 2030 Agendara bidaia. 

Material honekin irakasleek zuzendutako jolas-ordua lantzeko edukiak izango dituzte.  Jolas-ordu mota 
horretan, irakasleek ikasleek integrazioaren eta bizikidetzaren alde egin beharreko jarduerak programa-
tzen dituzte, helburu ludiko eta parte-hartzailearekin. 

Kasu honetan, Garapen Iraunkorrerako Helburuen inguruko 19 dinamika planteatzen dira, ikasleek atsede-
naldian, modu ludikoan, GIHak zer diren ikas dezaten. 

JOLASA

1

Metodologías activas

www.escuelasdesarrollosostenible.org

PLANETA ODS 
UN VIAJE HACIA LA AGENDA 2030

Propuestas lúdicas para trabajar 

los ODS en el recreo

1
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GIH PLANETA 2030 AGENDARA BIDAIAJolas orduan GIHak lan tzeko 
proposamen ludikoak

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka eta QR https://escuelasdesarrollosostenible.org/plane-
ta-ods-dinamicas-recreo/

 MUNDU HOBE BAT ERAIKITZEN

Jolas honen bitartez, ikasleek ikasiko dute zer diren Garapen Iraunkorrerako Helburuak, era ludiko eta 
errazean. Karta-jolas honek irudi alaiak eta dibertigarriak ditu. Haiei esker, gaitasun ugari garatu ahal 
izango dituzte haurrek eta balio etikoak sustatzen dira, hala nola berdintasuna, justizia, elkartasuna eta 
ingurumenaren babesa. Gazteleraz eta euskaraz eskuragarri. 

JOLASA

Hizkuntzak [GAZT]

Esteka eta QR https://fpsnavarra.org/wp-content/
uploads/2020/11/NAIPES-belatz_caste-
llano.pdf
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JOLASA

Hizkuntzak [EUSK]

Esteka eta QR https://fpsnavarra.org/wp-content/
uploads/2020/11/NAIPES-belatz_EUSK.
pdf

 2030 Agendari buruzko sareko ESCAPE ROOMa. 

Baliabide honen helburua da ikasleek (DBH eta Batxilergoa) 2030 Agendaren inguruan duten ezagutza 
probatu dezatela. Horretarako, hezkuntzarako egokitutako sareko Escape Rooma egin beharko dute. Chro-
mebookekin bateragarria da eta gazteleraz eta euskaraz dago eskuragarri. Fisikoa ere badago eskuragarri.

JOLASA

Hizkuntzak [GAZT] eta [EUSK]

Esteka eta QR  https://odsgame.fpsnavarra.org/
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 URREZKO AUKERA BAT

2030 Agendari buruzko narratiba-jolasa. Ikasleak (DBH eta Batxilergoa) ipotxen, aztien eta izaki magikoen 
mundu batean murgilduko dira. Erreka Hostotsua herriko arazoak ezagutuko dituzte, eta bertako biztanleen 
bizimodua hobetzen saiatuko beharko dute. Gazteleraz eta euskaraz eskuragarri.  

JOLASA

Hizkuntzak [GAZT]

Esteka eta QR https://escuelasdesarrollosostenible.org/
recursos-educativos/secundaria/rol-opor-
tunidad-de-oro/

 GO GOALS GAME

NBEren jolas hau hainbat hizkuntzatan dago eskuragarri. Haren helburua da mundu osoko haurrei Garapen 
Iraunkorrerako Helburuak modu erraz eta lagunkoian azaltzea. 

JOLASA

Hizkuntzak [GAZT]

Esteka eta QR https://go-goals.org/es/material-descar-
gable/
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2.4. BALIABIDE-KATALOGOEN WEB-ORRIAK

Jarraian, sareko baliabideen katalogoen zerrenda bat osatu dugu, 2030 Agendari eta Garapen Jasanga-
rriko Helburuei buruzko materialetarako sarbidea izan dezazuen eta Herritartasun Globalerako Hezkuntza 
Eraldatzailearen proiektuetan aplikatzeko:

WEB-ORRIAK

ESPAINIAKO GGKEN ESPAINIA

Esteka  
eta QR

https://guiarecursos-epd.coordinadoraongd.org/

NAFARROAKO GGKen KOORDINAKUNDEA

Esteka  
eta QR

https://recursoseducativos.congdnavarra.org/

EUSKADIKO GGKen KOORDINAKUNDEA

Esteka  
eta QR

 https://recursoseducativos.ongdeuskadi.org/listado-recur-
sos.php?cat=7&edad=&tipo=&pag=6

MURTZIAKO GGKen KOORDINAKUNDEA

Esteka  
eta QR

https://recursosongd.es/buscador-recursos/

https://recursoseducativos.ongdeuskadi.org/listado-recursos.php?cat=7&edad=&tipo=&pag=6
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ANDALUZIAKO GGKen KOORDINAKUNDEA

Esteka  
eta QR

https://epd.caongd.org/

VALENTZIAKO GGKen KOORDINAKUNDEA

Esteka  
eta QR

https://rubik.cvongd.org/recursos

GAZTELA-MANTXA GGKen KOORDINAKUNDEA

Esteka  
eta QR

http://www.gentecorriente.org/recursos/
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