ERANTZUKIZUNA

hezkuntzarekin, genero-berdintasunarekin eta klimaren aldeko ekintzarekin

zure balioei

BALIOETAN HEZTEKO
PROGRAMA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
2022-2023 IKASTURTEA

Aldeas Infantiles SOS-ek helburu hauek lortzen laguntzen du:

ERANTZUKIZUNAREN BALIOA
hezkuntzarekin, genero-berdintasunarekin
eta klimaren aldeko ekintzarekin
Ikasturte
honetan
Garapen
Iraunkorrerako
hiru
Helburu
berri dakarzkizuegu, eta horiekin
bederatzi GJHko ziklo bat osatuko
dugu, Aldeas Infantiles SOS
erakundeak haur ahulenen alde
egiten duen lanarekin zuzenean
laguntzeko.
Hiru GJH horiek biltzeko, duela 20
urte lehen aldiz proposatu genuen
balio bat errepikatzea erabaki
dugu,
haurren
defentsarako
erakunde gisa gure esentziaren
parte dena: erantzukizuna. Balio
horrek bizirik jarraitzen du eta
orduan bezain beharrezkoa da,
eta haur bakoitzaren ahalduntzea
eta autonomia defendatzen ditu,
baita munduan eta bere biziprozesuetan parte hartzea ere,
hala nola, ikastea, besteekin
harremanak izatea eta haien
ingurunea babestea.

Irakasle maiteak,
Lehenik eta behin, norberaren hezkuntzarekiko
erantzukizunaren balioa landuko dugu (4. GJH). Hogei
urtean, kontzeptu horrek bilakaera bat izan du, ia modu
pasiboan eta adin jakin batera arte jasotzen zen zerbait
izatetik bizi-prozesu jarraitu eta malgua izatera igaro baita,
eta ikasten duena, haurra edo nagusia izan, ikaskuntza
horren erdigunean dago. Aldeas Infantiles SOS-en
aitzindariak izan ginen balioetan hezten eta gure lanean
adimen anitzak aplikatzen, eta talentu eta trebetasun
guztiak baloratzen ditugu, eta uste dugu jakin-mina piztea
funtsezkoa dela kalitatezko edozein hezkuntzatan. Uste
dugu denok dugula ekarpen handia egiteko, eta, gainera,
ahalegin, erabakitasun eta gogo biziz, gure bertsiorik
onena lor dezakegula, eta geure kabuz eta besteengatik
egin behar dugula.
5. GJHri buruzko bigarren multzo tematikoan, generoberdintasuna lantzeko erantzukizunaren balioaz baliatzen
gara; izan ere, gainerakoekiko jarrera onargarriak eta
sozialki onartuak norbanakoen jarreren batura baino
ez dira. Gutako bakoitza eredu bihurtzen bada, gugan
umetatik hasten den aldaketa bat gidatzen badugu,
berdintasun falta onartzen ez badugu eta diskriminazioa
eta indarkeria salatzen baditugu, hainbeste nahi dugun
2030erako jauzi handi hori eman dezakegu.
Azkenik, eta etorkizunaren aldeko gure apustua osatzeko,
Aldeas Infantiles SOS-en planetan dugun eragina
minimizatzeko konpromisoa hartu dugu. Horregatik
heltzen diogu, halaber, 13. GJHrekiko erantzukizunari,
klimaren aldeko ekintzari dagokiona. Arlo honetatik
animatzen
zaituztegu
ingurumen-sentsibilizazioko
jarrerak sustatzera, gure aztarna ekologikoa murrizteko
norbanakoaren erantzukizun horretan eragina izan
dezaten. Denok, belaunaldi berrietatik hasita, partekatzen
dugun Lur hau zaintzera deituak gaude.

Pedro Puig
Espainiako Aldeas Infantiles SOS-eko
presidentea

Beraz,
erantzukizunaren
balioan
heztera
eta
erantzukizunaren
adibidea
ematera
gonbidatzen
zaituztet, kalitatezko hezkuntza hori babestetik hasita;
zalantzarik gabe eta urtero erakusten diguzuen bezala
bokazioa baituzue. Pertsonalki eta profesionalki hazteko
erronka eta aukera handiz betetako ikastaro handia izan
dezazuela!
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Haurrak ez dira jaiotzen bakardadean hazteko
Munduan, hamar haurretik gurasoen zaintzarik gabe edo zaintza hori galtzeko arriskua duela
hazten da. Espainian, 300.000 haur bizi dira horrela, 25etik bat, eta egoera horrek haurren
garapen emozional, fisiko eta mentalari eragitearekin batera, haien oinarrizko eskubideak
urratzen ditu.
Aldeas Infantiles SOSek lanean dihardu, batetik, haurrek familia-giro babeslea izan dezaten berez
halakorik ez dutenean, eta, bestetik, egoera zaurgarrian dauden familiek laguntza izan dezaten
haurren zaintzan eta, era horretara, haurrak gurasoengandik banantzea ekiditeko, ahal dela.

Aldeas erakundeari buruz
Aldeas Infantiles SOS haurrei laguntzeko nazioarteko erakundea da, pribatua, irabaziasmorik gabea, interkonfesionala eta orientazio politikotik independentea. Imst-en (Austria)
sortu zen, eta 138 herrialde eta lurraldetan du presentzia. 2016ko Konkordiaren Asturiako
Printzesa Saria.
Gure lana haur guztiek familian hazteko duten eskubidea bermatzea da; maitatuak,
babestuak eta seguruak sentitzen diren etxe batean. Hori lortzeko, zailtasunak dituzten
familiei laguntzen diegu, seme-alabak hobeto zaindu ahal izan ditzaten, eta gurasoekin bizi
ezin diren haurrei etxe berri bat eskaintzen diegu, erreferentziazko pertsona egonkorren
maitasun eta babespean, eta neba-arreben banantze ezaren printzipioa bermatuz. Laguntza
horrek adin-nagusitasunetik harago jarraitzen du, gazteak gizartean erabat integratu arte.
Helburua haur, nerabe eta gazte bakoitza bere buruaren bertsio onena izateko behar dituen
lotura afektiboekin haztea da.
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GURE LANA
Aldeas Infantiles SOS-ek Autonomia-Erkidego gehienetan lan egiten du: Andaluzian, Aragoin,
Gaztela-Mantxan, Kanarietan, Katalunian, Madrilgo Erkidegoan, Valentziako Erkidegoan, Galizian,
Balear Uharteetan eta Asturiasko Printzerrian, honako hauen bidez:

Babes-programak
Autonomia-erkidegoekin egindako hitzarmenean, familia-ingurunea bermatzen dugu,
nukleo biologikoak horretarako aukerarik
ematen ez duenean, honako hauen bidez:
SOS familia bat: haurrak bere familiarekin
bizi ezin duenean, SOS familia batean
babesgune bat eskaintzen diogu, bere
garapen integralerako beharrezko zaintza eta
afektua eskaintzen dizkion erreferentziazko
pertsona egonkor batekin (SOS ama). SOS
familia bakoitza “Aldea Infantil SOS”-eko etxe
batean bizi da. “Aldea” edo herrixka bakoitza
anai-arreba taldeak bizi diren etxe multzoek
osatzen dute, anai-arreba horiek banantzen
ez direla bermatuz.
Familia-harrera: haurra beste familia bateko
harrera-programa profesionalizatu baten
parte bada, harreragileei laguntza eta
aholkularitza eskaintzen diegu, betiere
adingabearen, guraso biologikoen eta
harrera familien beharrak zainduz.
Lehen Harrera eta Balorazio Programa:
zaurgarritasun-egoera larrian dauden haur
eta nerabeei aldi baterako eta premiazko
arreta eskaintzen dien baliabide espezializatu
bat da, kasu bakoitzean babes-neurririk
egokiena zein den zehazten den bitartean.

Gazteen programak

Gure lana ez da gazteen adin-nagusitasunarekin amaitzen. Haiekin jarraituko
dugu, haiek hala nahi badute, beren garapenprozesuan. Banakako beharrei erantzuten
zaie, beharrezko laguntza ematen zaie eta
gizartean eta lan munduan integratzeko
baliabideak eskaintzen zaizkie.

Prebentzio-programak

Familiak indartzeko programak dira, familia
zaurgarriei bizi-baldintzak hobetzeko eta
seme-alabak hobeto zaintzen laguntzeko.
Helburua gurasoak eta seme-alabak ez
banantzea da. Programa horietako batzuk
Eguneko Zentroak, Haur Eskolak edo Familia
Gelak dira.

Balioetan Heztea

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleentzako
balioetan hezteko gure programak aukera
ematen digu haurrekin, irakasleekin eta
familiekin gogoeta egiteko, guztion artean
marjinazioak lekurik ez duen gizarte justuago
bat eraikitzeko. Beharrezkotzat jotzen dugu
gizarteko haur behartsuenekin lan egiteaz
gain, balioetan hezten eta ikasleen hazkunde
pertsonala bultzatzen laguntzea.
Urte hauetan hainbat gai jorratu dira, hala
nola elkartasuna, adimen emozionala,
adiskidetasuna, konfiantza, erantzukizuna,
konpromisoa
eta
zuhurtzia.
Azken
ikasturteetan balioak Garapen Jasangarriaren
Helburuekin (GJH) erlazionatu dira).

SOS Akademia

Erakundearen prestakuntzaz, ezagutzaren
kudeaketaz, ikerketaz eta kalitate-sistemaz
arduratzen da. Horri esker, Aldeasek
profesional guztien hasierako eta etengabeko
prestakuntza bermatzen du, eta gizarteerrealitatea aztertzen du, egungo eta
etorkizuneko egoerei erantzun eraginkorrak
emateko. Gainera, bere helburuak lortzeko,
unibertsitate, elkarte eta erakunde publiko
edo pribatuekin aliantzak eta lankidetzaakordioak ezartzen ditu.

Latinoamerikan eta Afrikan

Espainiako Aldeas Infantiles SOS-ek familiak
babesteko
eta
indartzeko
programak
finantzatzen ditu Latinoamerikan: Tiquipaya
(Bolivia); San Miguel, San Vicente eta
Sonsonate (El Salvador); Jocotán, San
Jeronimo, eta San Juan de Sacatepéquez
(Guatemala); Choluteca eta Tegucigalpa
(Honduras); Estelí, Jinotega, Juigalpa, León,
Managua eta Somoto (Nikaragua); ChosicaEsperanza, Río Hondo eta Pachacchamac
(Peru); eta Afrikan beste 3: Agadir (Maroko),
Louga eta Ziguinchor (Senegal).
Baita umeei laguntza kirurgikoa emateko bi
programa ere, Ekuatore Ginean eta Senegalen.
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HAINBAT LORPEN
29.799 haur eta gazte
artatu dira 2021 urtean
1.250 haur eta nerabe babestu zituzten gure
babes-programek Espainian
10.381 haur eta gazte hartu zituzten gure
prebentzio-programek Espainian
1.273 gaztek parte hartu zuten gure
gazteentzako programetan Espainian
16.895 haur eta nerabe babestu zituen
Espainiako Aldeas Infantiles SOS-ek Latinoamerikan
eta Afrikan

HURRENGO ERRONKAK
Badira 50 urte baino gehiago gure ibilbidea hasi genuela Espainian, eta urte
horietan milaka gazte, haur eta familia babestu eta lagundu ditugu merezi duten
ongizatea bermatu nahian. Zoritxarrez, gaur egun, haur asko dira oraindik gure
laguntzaren beharra dutenak:
Espainian, 300.000 haur

gurasoen zaintza gabe gelditzeko arriskuan daude
Hiru haureetik bat
pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketa egoeran gelditzeko
arriskuan dago
Egunean, 42 haur Espainian

tratu txarren biktima dira familia barruan
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ALDEAS MUNDUAN
Aldeas Infantiles SOS

1949an sortu zen Imsten (Austria), eta, gaur egun, 138 herrialde eta lurraldetan ditu
egoitzak.

68.000 haur eta gazteri familia-inguruneko babesa

eskaintzen diegu mundu osoko 1.479 Aldeatan, Egoitzetan eta zaintza alternatiboko
beste programa batzuetan.
Laguntza ematen diegu 18.800 gazteri
gure autonomia- eta emantzipazio-programei esker.
Babesa ematen diegu

455.400 haur, gazte eta familiari

gure 719 Prebentziorako eta familia sendotzeko programei esker.

260.400 haur eta gazteren hezkuntzan

laguntzen dugu 466 ikastetxetan, Haur Hezkuntzako Zentroetan, Gizarte Zentroetan
eta Lanbide Heziketako Zentroetanl
Osasun-arreta eskaintzen diegu 300.800 pertsonari,
gure 62 osasun-programei eta tratamendu medikoei esker

2.400 pertsonari

eman diegu laguntza 31 herrialdetan
2021an, Aldeas Infantiles SOSek

munduan 1.277.400 pertsona lagundu zituen familia-giro eta
ingurune seguru batean hazteko aukera izan zezaten
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Garapen iraunkorrerako
helburuekin bat eginda
GOSERIK EZ
IZATEA

2015eko irailaren 25ean, munduko 193 herrialdek Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda onartu
zuten: 17 helburu eta haiei lotutako
169 xede, hurrengo 15 urteetarako
garapenaren
marko
orokorra
ezartzen dutenak arlo sozialean,
ekonomian eta ingurumen-gaietan.
Aldeas Infantiles SOSek agenda
berria sortzeko prozesuan parte hartu
zuen, eta, beste elkarte batzuekin
batera, lortu zuen arreta erakartzea
zaintzarik ez duten edo hura galtzeko
arriskuan dauden haurrei buruz.
Horrez gain, gure erakundeak
bat egin du hurrengo urteetarako
estrategia Garapen Iraunkorrerako
Helburuekin (GIH).
Seme-alabak gurasoengandik banantzeari aurre hartuz, kalitatezko
zaintza alternatibo bat bermatuz, eta
gazteak bizitza independenterako
prestatuz, Aldeasek oinarrizko bederatzi helbururen alde egiten du:
pobrezia desagertzea, osasun-eskubidea, kalitatezko hezkuntza, generoberdintasuna, baldintza oneko lana, desberdintasunak gutxitzea,
ingurumen-jasangarrita-suna, bakea
eta justizia eta 2030 Agendaren
helburuak lortzeko beste erakunde
batzuekin alian-tzak egitea.

UR GARBIA ETA
SANEAMENDUA

ENERGIA
ESKURAGARRIA ETA
EZ KUTSATZAILEA

INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA
ETA AZPIEGITURAK

HIRI ETA
KOMUNITATE
IRAUNKORRAK

EKOIZPEN ETA
KONTSUMO
ARDURATSUAK

ITSASPEKO
BIZIA

LEHORREKO
BIZIA
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1. blokea
Nire heziketaz
arduratzen
naiz

1. blokea
bloque
1

Nire heziketaz
arduratzen naiz

Erantzukizuna, egingo duzula diozun
hori onartzeko eta betetzeko gaitasuna,
gure bizitzako alderdi guztietan eta gure
egunerokoan presente egon behar duen
balioa da, gure ekintza eta errutina guztiak
busti behar dituena, geure buruarekiko,
ingurukoekiko eta gure planetarekiko
erantzukizunik gabe, ezerk ez baitu
funtzionatuko.
Erantzukizun hori, jakina, ez da erraza,
ahalegina eskatzen duen guztia bezala. Baina
ez kezkatu: gogoa jartzen badiozu, egiten
duzuna gustatzen bazaizu eta motibatuta
bazaude, erraza da. Hala bada, egunez egun
zure hezkuntzaren arduradun izaten ikasi
ahal izango duzu, bai ikastetxean bertan,
bai ikastetxetik kanpo ikasten duzuna. Izan
ere, hezkuntza jasotzen ditugun klaseetatik
eta eskolara joatea derrigorrezkoa den

urteetatik haratago doa. Hezkuntzak ez du
mugarik ez espazioan ez denboran, nonahi
eta bizitza osoan ikasten dugulako. Egunero
egiten dugun guztiak, eskolan izan edo ez,
hezkuntzarekin du zerikusia, ikastearekin eta
hobetzearekin.
Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako
Helburuen 4. helburuak honako hau sustatzen du: Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa
eta kalitatezkoa bermatzea eta bizitza osoan
ikasteko aukerak sustatzea guztiontzat.
Erantzukizuna funtsezko alderdia da
hezkuntzan inklusio, berdintasun eta kalitate
hori lortzeko, munduko pertsona guztiek
etorkizunerako aukera berberak izan
ditzaten.
Eskolak oso leku garrantzitsuak eta
ezinbestekoak dira, munduak hobera egitea
9
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1. blokea
bloque
1
Nire heziketaz
arduratzen naiz

nahi badugu. Baina eskola batek aulkiak,
mahaiak eta maisuak izatea ez da nahikoa
hezkuntza kalitatezkoa izateko. Zer esan nahi
du, beraz, heziketa ona emateak? Bada, balioa
duten gauzak eta haurrei interesatzen zaizkien
gauzak azaltzea. Ikasleak hobetzeko gogoa
duten pertsonak, aldaketetara, ideietara
eta pertsonetara irekiak eta pentsatzeko,
iritzia emateko eta bake-espirituarekin aske
bihurtuko dituena azaltzean datza. Zenbat
gauza! Eta, gainera, eskolak irekita egon
behar du ikasi nahi duten guztientzat; beraz,
eskuragarria izan behar du, eta bizikidetza
hori sortzen lagundu behar du, matematika,
hizkuntza edo zientziak bezalako ikasgaiez
gain, mundu guztia errespetatzen irakatsiz,
bere generoa, jatorria, maila ekonomikoa
kontuan hartu gabe. Eskolak, adimenak
ez ezik, bihotza ere betetzen du. Pertsona
osoak, errespetuzkoak, adeitsuak eta, oso
garrantzitsua, arduratsuak sortzen dituen
hezkuntza nahi dugu.
Baina hezkuntza ez dago ikastetxean
bakarrik, eta arduratsuak izaten ez dugu han
bakarrik ikasten. Gure familian ere ikasten
dugu, gure anai-arrebekin, gurasoekin,
aitona-amonekin, osaba-izebekin harremanetan jartzen garenean ikusten eta egiten
dugun guztiak irakasten baitigu. Hezkuntza
etxeko bizikidetza-arauetan dago, hala
nola, ordenatzea, gure gauzak zaintzea,
partekatzea, laguntzea… eta tantaka-tantaka
garen bezalakoa izatera iristen gara. Tanta
bakoitzak agintzen duguna edota esleitzen
zaiguna betetzen, konfiantzazko pertsonak
izaten, hondatzen duguna konpontzen edo
gustatzen zaiguna sakrifikatzen irakasten
badigu, gure bertsiorik onenean bihurtuko
gara, ahalik eta mundu onena eraikitzen
duen pertsona mota, alegia.
Azkenik, eta horretan datzate gure ondorengo
jarduerek, zeu zara zeure hezkuntzaren
arduraduna. Ezin duzu familiaren eta ikastetxearen esku utzi: zu zara zure bizitzaren

eta hezkuntzaren protagonista. Ez da
gertatzen zaizun zerbait, zuk gidatzen duzun
zerbait baizik. Matematikak edo musika ez
dira zure buruan sartuko: zure aldetik jarri
eta entzun, praktikatu, ikasi, entrenatu…
beharko duzu. Arrakasta zure eskuetan
dago, zeuk eskatu behar duzu gehiago,
ahaleginak egin eta ez diozu inoiz jakinmina sentitzeari eta ikasteari utzi behar.
Betiko trebatuko bazina bezala da, eta hori
ez da zigorra, onura handia baizik. Zuk zeure
burua eraikitzen duzu, birmoldatzen zara,
zure adimena, zure nortasuna eta balioak.
Galdetu, bilatu, ikertu, hausnartu eta eskatu
dezakezu. Eta argi izan eskola ez dela ez
seigarren mailan ez DBHn amaitzen: ez da
inoiz amaitzen. Ez ezazu behin ere ahaztu
orain haur bezala duzun kuriositatea, eta
zein garrantzitsua den egunean egotea
eta ikastea. Zure bertsiorik onena izan
nahi baduzu, izan zaitez zure hezkuntzaren
erantzule, gaur eta beti.
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1. blokea

Haur Hezkuntza | 1. jarduera

Aska ditzagun liburuak
denok irakurri ahal izateko
Helburua
Liburuak,
filmak,
serieak
eta
abar partekatzea. Kultura, oro
har, erantzukizunez partekatzea,
partekatzen dena irizpide batekin
aukeratuz beti..

Ideia nagusiak

Liburuei, filmei edo bideo-jokoei
bigarren, hirugarren edo laugarren
bizitza ematea, partekatzea, gomendatzea. Kultura beti berrerabil daiteke.

Balaibideak

Liburuak, azoka txiki bat sortzeko
mahaiak, kartulinak, margoak eta abar.

Garapena

Liburuaren Eguna edo literaturaren
munduarekin zerikusia duen edozein
data dela eta, trukerako azoka txiki
bat antolatuko da. Ikasle guztiek
irakurriak dituzten liburuak eraman
eta eskaintzen dituzte, beste ikasle
batzuek gozatu ahal izan ditzaten.
Liburutegia ere sor dezakete
eskolako gune komunetan: sarrera,
korridoreak, jangela eta abar,
denek denen liburuak partekatu eta
horretarako antolatzen diren tarte
libreetan gozatzeko aukera izan
dezaten.

Gehiago

Etxean

Gurasoekin
eta
anai-arrebekin
mundu
osoan
egiten
den
bookcrossing-aren jardueran parte
hartzen dute, hau da, zuhaitzetako
eta beste leku publiko batzuetako
zuloetan liburuak askatzen eta
ezkutatzen dituzte. Liberatutako
liburu horiek
non dauden
konsultatzeko, bezalako orrialdeetan
sar zaitezke. Zure hirian edo herrian
bookcrossing-a praktikatzen ez
bada, zuek hasi dezakezue. Ez da
beharrezkoa webgune bat sortzea,
Facebookeko orrialde erraz batekin
gauzatu daiteke.

Liburuak
partekatzeaz
gain,
gomendatu
ere
egiten
dira.
Irakasleak ikasleei azaltzen die
zergatik gomendatzen duten ekarri
duten liburua, filma edo seriea, eta,
horrela, kultur eskaintza zabaltzen
da. Bideo hauek ikastetxeko sare
sozialetan parteka daitezke.
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1. blokea

Haur Hezkuntza | 2. jarduera

Asteburuan ikasten
duguna
Helburua

Hezkuntzak duen esanahi zabalenaz
gozatzea; hezkuntza hori leku
anitzetan dagoela ikustea. Elkarrekin
ikasteko eta hezteko plazerra
familiarekin partekatzea.

Ideia nagusiak

Deskubritzea,
esperimentatzea,
lehen pertsonan bizitzea, arteaz
gozatzea. Esperimentatzea, probatzea eta jakin-mina izatea.

Balaibideak

Kartulinak, guraizeak, kola, margoak,
etab..

Garapena

Irakasleak asteburuan hezkuntzajardueraren bat egiten duten ikasleei
eta familiei honako hau proposatzen
die: museo batera, zinemara,
antzerkira, naturara, memoriaren
interpretazio-zentro
batera…
joatea. Gauzak leku eta espazio
oso anitzetan ikas daitezke, baina
beharrezkoa da adi egotea, inguruan
dugunari arreta jartzea, jakin-mina
izatea, ikustea, behatzea, entzutea
eta eskaintzen zaigun guztia
barneratzea. Astelehenean, klasera
iristean, zirkulu bat osatuko dute eta
banan-banan partekatuko dute zer
egin duten. Oroigarriren bat ekar
dezakete, argazki bat edo liburuxka
bat esaterako. Igandean gurasoekin
etxean egindako marrazki bat
ekartzeko
ere
eska
dakieke,
elkarrekin egin dutena gogoratzeko.
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Mural bat egin dezakete asteburuan
egin dituzten jarduerekin eta ikasi
dutenarekin:
argazkiak
erabil
ditzakete edo egindakoa marraztu.

Etxean

Asteburuan ateratzerik ez badago,
eguraldi txarra egiten duelako edo
inora joaterik ez dugulako, ez da ezer
gertatzen; Interneten bidez museoak
bisita daitezke (Prado,
Louvre,
Britainiar Museoa eta abar), YouTuben
zinema-filmak ikus daitezke familia
bidaiarien blogen bidez mundua
bisita daiteke, eta abar.
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Ikaskuntza-kurba

Helburua
Ezagutzak nola metatzen diren eta
ikaskuntza nola areagotzen den
hausnartzea, adibide zehatz batekin;
kasu honetan, musikarekin.

Ideia nagusiak

Ikastea, ezagutza berriak sartzea,
errepikatzea, jakintza sendotzea,
partekatzea.

Balaibideak

Perkusio-instrumentu desberdinak,
hala nola danborra, platertxoak,
kaxoia, pandereta, marakak eta abar.

Garapena

Ikastea
eta
ezagutza
berriak
eskuratzea ez da beti erraza eta
denbora eta dedikazioa eskatzen
ditu,
normalean
ez
baitugu
dena lehenengoan ondo egiten.
Ikaskuntzaren kurba esaten zaio
horri.

Gainera,
zenbat
eta
gehiago
praktikatu, ikaskuntza-kurba kontrolaren, menderatzearen edota maisutzaren punturaino iristen da. Kurba
honek, beraz, denbora jakin batean
gai jakin bati buruz ikasten dugun
guztia neurtzen du.
Musika klasean perkusio tailerra
egiten da instrumentu ezberdinekin.
Lehen eguna, seguru pixka bat
kaotikoa izango dela, ikasketa kurba
hasi besterik ez baita egin. Saio
gehiago egin ahala, koordinatzen
hasi garela ikusiko dugu, baita
erritmoa automatizatu egiten dela
eta erritmo berriak sar ditzakegula
edo instrumentuan jotzeko modua
eta indarra hobetu ditzakegula ere.
Modu honetan, jarduera honek
gutxienez
4-5
entsegu-saio
eramango ditu aurrera nola egiten
dugun ikusteko eta ikasle guztien
artean pieza bat batera jotzeko gai
izaten amaitzeko.
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Nahikoa entseatu dutenean eta
gutxi gorabehera batera jotzeko
gai direnean, audioan edo bideoan
grabatu daitezke, soinua entzuteko
eta hobetzen jarraitzeko; baita
Youtube kanalera edo ikastetxearen
webgunera igotzeko ere, eskolakomunitate osoarekin partekatzeko.
Gainera, Interneten audioa editatzeko
doako programak daude, hala nola
Audacity edo Power Sound Editor
irakaslearekin batera beste musika
tresna edo efektu batzuk gehitzeko.

Etxean

Kontzertu edo jai herrikoi batera
joan, musika talderen batek jotzen
duen tokira, instrumentu ezberdinak
aldi berean nola jotzen duten ikus
dezaten. A priori hain erraza den
zerbait ikasketa eta praktika orduen
emaitza da.
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Gaur zu zara irakaslea...

Helburua
Irakastearen konplexutasuna ulertzea; irakasten ikastea, besteen akatsekin edo ikasteko erritmoarekin
pazientzia izaten ikastea; jaiotzatiko
gaitasunak baloratzea, baina baita
ahalegina ere; besteek ikas dezaten
erantzukizuna hartzea; pertsonek
ikasten dutena ebaluatzeko edo ulertu
dituztela egiaztatzeko metodoetan
pentsatzea; irakaslearen paperean
jartzea eta beste ikuspuntu batetik
ezagutzara hurbiltzea.

Ideia nagusiak

Irakasten
irakastea;
prozesuak
aztertzea; ikaskuntza konstruktiboa:
denok gara zerbaiten jakitun, eta
gauzak ikasi eta hizkuntza argi eta
erraza erabili nahi dugu.

Balaibideak

Arbel digitala, marrazkiak, liburuak,
eta abar..

Garapena

Ikasleak beti eserita daude ezagutza
jasotzen. Goazen paperak aldatzera
ea zer gertatzen den! Astero, ikasle
bati saio bat esleituko zaio besteei
prestatu duten zerbait irakasteko,
besteek ezagutzen ez dutena, baina
berak bai. Gai errazak aukeratuko
ditugu (adibidez, animalia edo zuhaitz
bat deskribatzea, monumentu bat,
historiako edo musikako pertsonaia
bat…). Irakatsi ahal izateko, ahalik
eta gehien ikasi beharko dute
lehenik, ondoren zalantzarik gabe
transmititu ahal izateko, egin
diezazkieketen galderei erantzunez.
Aurkezpen hori praktikatu beharko
dute denbora jakin bat iraun dezan,
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argi, erraz eta entretenigarri gera
dadin. Behin betiko eszenaratzea
baino lehen, talde txikitan entseatu
daiteke, taldekideek esan diezaieten
azaltzen dutena ulertzen duten edo
informazioa falta zaien. Jendaurrean
hitz egiteko lotsa galtzeko, tutorial
dibertigarri eta interesgarri honetan
proposatzen
diren
ariketetako
batzuk egin ditzakete.

Gehiago

Gela osorako irakasle lana egiteaz
gain, talde txikietan edo binaka ere
egin dezakete. Bakoitzak gehien
kontrolatzen duena irakasten du:
hizkuntzak, matematikak, marrazketa
eta abar. Iritsi berri diren eta hizkuntza
menderatzen ez duten ikasleei
ere eslei dakizkieke hizkuntza“irakasleak”. Astero, ikaskide batek
etxeko lanak egiten, elkarrekin
irakurtzen edota berriketan aritzen
laguntzen die.

Etxean

Bere aurkezpena etxean entseatu
dezakete gurasoekin eta anaiarrebekin. Familiari gauza berri bat
ere irakats diezaiokete: errezetaren
bat nola egin, landare bat nola
zaindu, zaborra nola birziklatu
behar den, nolakoa den marrazki
edo bideo-joko sorta bat, eta abar.
Jakina, lehenago dokumentatu egin
behar dira, beharrezko informazioa
lortzeko, eta, ondoren, beren hitzekin
azaltzen saiatu. Familiak gai horri
buruz jada zerbait dakiela ekiditeko,
aurrez galde diezaiekezu edo hainbat
proposamen ezberdin eskaini.
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Hezkuntza iraupen-karrera da

Helburua

Bizitzan zehar jasotzen den prestakuntza lasterketa bat balitz bezala
ikustea, etapa desberdinekin, bai-na
bizitza osoan irauten duena. Errelebo-lasterketa baten ahaleginarekin
erlazionatzea.

Ideia nagusiak

Kirola egiten den aldi berean ikastea;
ariketa fisikoa egitea ere gure
gorputzarekiko eta osasunarekiko
erantzukizuna da.

Balaibideak

Errelebo-lasterketak egiteko lekuko
gisa funtzionatzen duen objekturen
bat; korrika egiteko lekua: patioa,
gimnasioa, kirol-zentroa, futbolzelaia, eta abar.

Garapena

Gorputz Hezkuntzako klase egun
bat eskainiko da taldekako errelebolasterketa batzuk antolatzen, eta
itzuli bakoitza hezkuntzako etapa
desberdinetako bati edo ikasketen
aukera desberdinei lotuko zaie,
nahiz eta derrigorrezkoak ez izan,
jaiotzen garenetik
nagusi egiten
garen arteko: haur-lilitegia, HaurHezkuntza, Lehen Hezkuntza (zikloka
egin daiteke: lehena, bigarrena eta
hirugarrena), Bigarren Hezkuntza,
Batxilergoa, Heziketa Zikloak, Lanbide
Heziketa espezifikoa, unibertsitateikasketak, masterrak, hizkuntzak,
adinekoentzako memoria ariketak,
adinekoentzako gimnasia klaseak…
Aurkezten den etapa bakoitzeko
pistari bira bat emango diote eta
hurrengoari lekukoa pasako diote.
Talde bakoitzak etapa bat esleituko
18
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dio
parte-hartzaile
bakoitzari,
eta
hurrenkeran
jarriko
dira,
lekukoa hurrengoari pasatzeko.
Dibertigarriagoa egin nahi izanez
gero, kartel bat eskegi daiteke
izenarekin, edo mozorroren batekin
mozorrotu (lehenago prestatu ahal
izan badute).
Halaber, korrika
bitartean, etapa
daitezkeen gauzak
eska dakieke, baita
duten ere.

egiten duten
horretan ikas
ozen esateko
zertarako balio

Irabazleak ez du zertan lehena
amaitzen duenak izan behar, baizik
eta etapa guzti horiek hobekien
ulertu eta eszenifikatu dituena.

Gehiago

Denok
arduratzen
gara
gure
hezkuntzari ahalik eta etekin handiena
ateratzeaz eta gure bertsiorik
onenera iristeaz, baina munduko haur
guztiek ez dituzte aukera, baliabide
edo bitarteko berberak. Irakasleak
munduko errealitate desberdinei
buruz hitz egingo die, nola izan
daitekeen zaila herrialde batzuetan
hezkuntza
bezalako
funtsezko
zerbait eskuratzea. Aprobetxatu
aukera Katwueko Erregina edo El
niño que domó el viento bezalako
pelikularen bat ikusteko.

Etxean

Familiarekin hitz egin dezakete, haiek
gaztetan zer ikasketa egin zituzten
eta zahartu ahala formatzen jarraitu
duten galdetuz; baita etorkizunean
ikasten jarraitzeko asmoa duten eta
zer eta zer helbururekin.
Helduek beren curriculuma eginez
erakuts diezaiekete, txantiloi polit
batekin, erakargarriago izan dadin.

Ez da garrantzitsua zenbat ikasketa edo
lanpostu dituten, etapa bakoitzean zer
funtzio eta zer ikasi duten baizik.
Aurkezpenaren laburpen txiki bat ere
egin dezakete, pertsona eta lan gisa
nortzuk diren eta nolakoak diren modu
erakargarrian azalduz, enpresaren batek
kontrata ditzan.
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Nire betebeharren
erantzule naiz
Helburua

Gure ordutegien, etxeko lanen,
eskolan aurkeztu behar ditugun
lanen eta abarren erantzule izatea.

Ideia nagusiak

Antolaketa, ordena, denbora erabilgarriari etekin handiena ateratzea,
eta abar. Horri guztiari esker, ikasleek beren zereginen kontrola eta
ardura handiagoa izango dute, eta
lasaitasuna emango die.

Balaibideak

Agendak,
libretak,
koloretako arkatzak,
fosforitoak, etab.

pegatinak,
errotuladore

Garapena

Eguneroko bizitzan gauzek funtziona
dezaten,
bai
ikastetxean
bai
aurrerago helduen lan-munduan,
antolaketa eta plangintza ona
oinarrizkoak dira.
Klasean, astean ordubete emango
diogu irakaslearekin antolaketa horri
buruz hitz egiten.
Ikasle bakoitzak hori egiteko modua
aukeratuko du: agenda batekin,
etxeko lanak, azterketak eta lanak
apuntatuz; libreta normal batean,
egiteko dauden gauzen zerrendak
eginez;
kolore
desberdinetako
fosforitoekin egiteko zer dagoen
markatuz, zer dagoen prozesuan
eta zer bukatuta; hainbat argibide
dituzten pegatinak ere erabiliz...

Helburua da, ikasle bakoitza bere
eginbeharren eta lanen arduradun
gisa, ikasteko eta lan egiteko
ohiturak hartzea eta bere garaian
gauzak gogoratzea, martxan jartzea
eta entregatzea lortzeko ondoen
egokitzen zaion metodoa aurkitzea,
denbora ahalik eta ondoen antolatuz.
Balio
badie,
iruzkinak
gehitu
ditzakete, zeregin horren aurrean
nola sentitzen diren azalduz («ze
zaila!» edo «Egin dezaket!»), beren
egoera emozionala islatzen duten eta
hori lortzeko animatzen laguntzen
dieten esaldiekin, itsasgarri hauek
proposatzen dituztenak bezala.
Agenda pegatina apaingarriekin
edo marrazkiekin apaindu dezakete,
dibertigarriagoa izan dadin eta
garrantzitsuena nabarmentzeko.
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Gehiago

Denbora eta zereginak antolatzeko
beste modu bat Bullet Journal
ezagunaren bidez da. Ulertzen
zailxeagoa den sistema da, baina
erabiltzen ikasten denean oso
praktikoa eta entretenigarria da.
Nola funtzionatzen duen ikusi nahi
dutenentzat, blog honetan oso ondo
azaltzen da.

Etxean

Helduak hurrengo egunean beharko
diren gauzekin motxila prestatzeaz,
egingo dutena errepasatzeaz eta
jantziko dituzten arropak prestatzeaz
arduratzen gara gauero. Horrek,
euren erantzukizuna izan beharko
luke
Bestalde, etxeko lan batzuen
erantzule egingo gara, gurasoak
beti arduratu behar izan ez daitezen.
Etxean egiten diren gauza guztien
zerrenda
egingo
da:
garbitu,
garbigailua jarri, platerak garbitu,
arropa eseki, erostera joan eta abar,
eta familiako kideen artean banatuko
dira, euren trebetasunen arabera.
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Hori ez dakit

Helburua
Ez dakizkigun edo ulertzen ez ditugun
gauza asko daudela onartzea, eta ez
dela ezer gertatzen onartzeagatik
eta galdetzeagatik: gure irakasleei,
gure ikaskideei, gure familiari eta
abar. Akatsak egitea, huts egitea,
norabidez aldatzea… ikaskuntzaren
parte dira. Galdetzen ez badugu, ez
dugu lortuko aurrera egitea.

Ideia nagusiak

Ulertzen ez den edo egiten ez
dakigun zerbait dagoenean lotsa
alde batera uztea; erantzukizuna
ikastea da, ez dena ezagutzen dela
baieztatzea. Zalantzan jartzea, huts
egitea eta iritziz aldatzea. Besteekin
ez konparatzea. Potentziala aurkitzea,
baita kostatzen zaienean ere.

Balaibideak

Mahaiak, aulkiak, libretak, arkatzak,
zeloa, etab..

Garapena

Ikasgelako
ikasleen
zerrendan,
bakoitzaren izenarekin batera, gehien
kontrolatzen dutena eta ulertzea
gehien kostatzen zaiona aipatzen da;
orduan, gela txokoka antolatzen da,
eta mahai bat jartzen da, gai jakin bati
buruzkoa: matematika, gaztelania,
musika, marrazketa, eta abar.
Mahai horietako bakoitzean gai hori
gehien kontrolatzen duten ikasleak
egongo dira eserita, eta gainerakoak
pasatzen joango dira ulertzen ez
duten guztia galdetzeko.
Mahai bakoitzean txandak egiten dira
ezagutzak partekatzeko, zalantzak
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argitzen laguntzeko edo etxeko lanak
errepasatzen edo ariketa bat egiten
laguntzeko, eta gainerako txokoetan
gauzak ikasteko.

Gehiago

Gurasoei edo aitona-amonei dei
diezaiekete, lanaren, zaletasunen
edo esperientziaren bidez eskuratu
dituzten ezagutzak partekatzera
etor daitezen. Talde jarduera bat
ere proposa daiteke, adibide hau
bezalako proiekturen bat gauzatuz.

Etxean

Astean egun bat ezar daiteke
ezagutzak partekatzeko. Bakoitzak
zer irakats dezakeen zerrendatuko
da: janaria prestatzen, mugikorra
erabiltzen, plantxatzen, josten, online
erosketak egiten eta abar.
Familiak ere ezagutza trukatzeko
ardura du, pertsona gisa hazteko.

23
Aldeas Infantiles SOS

Balioetan Hezteko Programa Haur eta Lehen Hezkuntza 2022-2023 Ikasturtea

1. blokea

Hirugarren Zikloa | 8. jarduera

Arrakastaren eta nork bere mugak
gainditzearen adibideak

Helburua

Ezagutza ez da beti eskolaren bidez
iristen; uler dezagun, batzuetan,
jakintzaren zati bat modu autodidaktan
ere lortzen dela, eta, beste batzuetan,
borondateeta
bokazio-indar
handiarekin, desgaitasuna duten
pertsonen kasuan bezala.

Ideia nagusiak

Amets egitea, etorkizunean zerbait
egiten imajinatzea. Ikasteko modu
alternatiboekin
eta
inspirazioistorioekin harremanetan jartzea.
Ereduak, erreferenteak. Aurrerapena,
ahalegina,
nork
bere
burua
gainditzea.

Balaibideak

Ordenagailuak, PowerPoint edo
antzeko programa, entziklopediak,
etab..

Garapena

Gela 3 edo 4 ikasleko taldetan
banatuko da, eta horietako bakoitzak

lan bat prestatu behar du, lortutako
meritu eta erronkengatik ospetsu
egin den pertsonaia nabarmenen
baten irudian oinarrituta; ez du axola
prestakuntza-ibilbide arrunta jarraitu
duen ala ez, edo eragozpenen bat
(jaioterria, desgaitasunen bat…) izan
arren arrakasta lortu duen.
Bere jatorriari buruz hitz egin behar
da, eta pertsona gisa trebatzeko
jarraitu zituen bideei buruz: John
Forbes Nash matematikariak Nobel
saria lortu zuen eskizofrenia jasan
arren; Stephen Hawking historiako
fisikaririk
garrantzitsuenetako
bat izan zen, pairatzen ari zen
gaixotasunen eta paralisiaren arren;
Steve Jobs, Bill Gates eta Mark
Zuckerberg bezalako famatuek
unibertsitatetik alde egin zuten beren
kabuz prestatzen jarraitzeko eta
beren proiektuei forma emateko; Rafa
Nadal edo Fernando Alonso bezalako
kirolariek Bigarren Hezkuntzara arte
baino ez zuten ikasi, eliteko kirolari
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Etxean

Familian “Una mente maravillosa”, “La
teoría del todo” edo “La red social”
filmak ikus ditzakete, pertsonaia
inspiratzaile
horietako
batzuen
istorioak
kontatzen
dituztenak.
Bestalde,
ez
da
beharrezkoa
pertsonaia
ospetsua
izatea
erdietsitako lorpenekiko errespetua
izateko. Daukagunarekin eta egiten
dugunarekin pozik egotea, zure
buruarekin zoriontsu izatea… nola
lortzen da? Nola egiten da lanaren eta
bizitza pertsonalaren arteko oreka
mantentzeko?

bihurtzeko, eta abar luze bat. Hauredo gazte-erreferente batzuk ere jar
ditzakegu mahai gainean, hala nola
youtuber edo pertsonaia ospetsuak,
haien lorpen, prestakuntza eta
etorkizunari buruz eztabaidatzeko.
Figura ezberdinek lortu dutenaren
merezimendua edo balioa puntuatu
dezakete, beren lanek munduari zer
ekarpen egiten dioten planteatuz.

Gehiago

Lanak
amaituta
daudenean,
gainerako
ikaskideen
aurrean
aurkeztuko dira gelan; azkenik,
eztabaida bat hasiko da, eskolatik
haratago
modu
autodidaktan
prestatzeko eurek jarraitu ahal
izango lituzketen aukeren inguruan.
Pertsona horiek arrakastara zerk
eraman dituen aztertzetik abiatuko
dira: egiten dutenarekiko grinak?
Ahaleginak?
Porroten
aurrean
jarraitzen
saiatzeak?
Oztopoak
gainditzeak? Baliabide pertsonalak?
Baliabide ekonomikoak?
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Education worldwide

Helburua

Beste herrialdeetan bizi diren haur
batzuen errealitateak ezagutzea: zein
hezkuntza-maila dituzten, zer ikasten
duten eskolan, zer interes dituzten,
nolakoak diren haien ikastetxeak eta
abar. Daukagunaren balioa ulertzea,
esker onekoa izatea.

Ideia nagusiak

Mundua
herrialde
askok
osatzen dutela eta bakoitzean
hezkuntzarekiko egoera desberdinak
gertatzen direla konturatzea. Modu
globalean pentsatzea. Herrialde
batek aurrera egin dezan herritarren
hezkuntzak duen garrantzia ulertzea.
Zer gertatzen da herrialde bateko

gizonek eta emakumeek oinarrizko
hezkuntzarik ere ez dutenean?

Balaibideak

Ordenagailuak,
arbel
digitala,
kartulinak, guraizeak, kola, arkatzak,
errotuladoreak, etab.

Garapena

Iingeleseko klasean bidaia birtual
bat proposatuko zaie munduko
beste herrialde batzuetako hezkuntza-errealitateak
ezagutzeko,
bai gurearen antzeko bizi-mailak
dituzten beste leku batzuetakoak,
bai bizi-maila prekarioagoak dituzten
herrialdeetakoak. Nazio Batuen
Garapen Jasangarrirako Helburuei
buruzko web orrian edo Suediako
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Hirugarren Zikloa | 9. jarduera

Gapminder Fundazioarenean (mundu
mailako era guztietako errealitateak
alderatzen ditu) informazio ugari
aurkituko
dugu.
Hezkuntzako
emaitzei buruzko txostenei buruz
ere hitz egin daiteke, hala nola PISA
txostenei buruz. Ingelesezko muralak
gaika prestatuko dira: mundu
mailako alfabetatze estatistika eta
grafikoekin; genero ezberdintasunak;
hezkuntza eta eskola motak, eta
abar.
Paretan ordenatuko dira hezkuntzarako
duten
aurrekontu-maila
eta lortutako emaitzen arabera,
baxuenetik altuenera. Ahal den
guztietan,
herrialde
horietako
eskolen argazkiak sartuko dituzte.

Gehiago

Horma-irudiekin erakusketa bat
antola daiteke eskolako espazio
komun batean. Ikastetxe bateko
baliabideek ikasleen hezkuntzan nola
eragiten duten eztabaida dezakete:
Instalazio, baliabide teknologiko,
irteera
eta
eskolaz
kanpoko
jarduera gehiago izateak badu
eraginik jasotzen den hezkuntzan?
Desberdintasun iturri al da?

Etxean

Gosaria edo askaria antola dezakete
guraso eta aitona-amonekin, haiek
txikiak zirenean hezkuntza nolakoa
zen aipatzen dezaten: nolakoak ziren
eskolak, zer ikasten zen, ikasgaiak
zer izen zuten, zer liburu erabiltzen
zituzten, eta abar. Ikastetxeak historia
luzea badu, hasierako argazkiak bila
daitezke. Era berean, hirietan edo
landa-ingurunean
jaiotzen
ziren
pertsonen arteko aldeak ezagutu
ditzakete.
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“Gure promozioko irakasle
ideala” lehiaketa
Helburua

Irakasleen lana baloratzea eta eskola
atseginak, interesgarriak eta ondo
dokumentatuak sortzeko interes
eta ardura handiagoa duten eta
teknologia berriak erabiltzen dituzten
irakasleak identifikatzea. Irakasle
batek eman dezakeen guztia, ikasleek
gehien baloratzen dutena eta, hain
balioetsia izan gabe, garrantzirik
ematen ez zaion arren garrantzitsua
izan ohi dena definitzea.

Ideia nagusiak

Objektiboak izatea eta egunero
ikasleei ezagutza eta prestakuntza
emateaz arduratzen diren pertsonen
lana aitortzea, bai hezkuntza-mailan,
bai maila pertsonalean. Irakasle
baten lana zertan datzan definitzea,
alderdi akademiko hutsetik hasi eta
hurbiltasunera,
irisgarritasunera
eta laguntzara… iritsi arte. Esker
onekoak izatea.

Balaibideak

Ordenagailuak,
inprimagailua,
boligrafoak
eta
abar.
Sariak,
eurek egindakoak eta saridun
bakoitzarentzat pertsonalizatutakoak
izango direnak.

Garapena

Jarduera batez ere ikastetxez edo
etapaz aldatzen diren seigarren
mailako ikasleei zuzendua dago.
Eskolan hasi zirenetik jaso duten
laguntza, balioak eta prestakuntza
baloratuko
dituzte.
Helburua
da eskolak ematean dedikazio,
originaltasun
eta
berrikuntza

handiagoa
erakusten
duen
irakaslearen lana saritzea eta
ikusaraztea,
edo,
ikasturtean
egindako lanagatik, arrasto handiena
utzi zienarena.
Lehenik eta behin, Google Inprimaki
bidez inkesta bat prestatuko da,
non galderak egiten diren maisu on
batek izan behar dituen ezaugarri
eta gaitasun guztiak puntuatzeko
(komunikatzeko gaitasuna, entzutea,
ezagutzak, metodoak…); inprimakia
edo formularioa prestatu ondoren,
parte-hartzaile guztiei bidaliko zaie,
erantzun dezaten. Anonimoa izan
daiteke. Erantzun guztiak jaso eta
emaitzak ikusiko dira.
Tutoreak,
hizkuntza-irakasleak,
gorputz-hezkuntzakoak eta abar
bereizteko kategoriak ezar daitezke.
Ebaluazio honen bidez, beren
bizitzetatik igaro den irakasle
bakoitzaren onena ateratzea da
asmoa, eta hau oso modu positiboan
egitea.
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Ciclo Superior | Actividad 10

Gehiago

Ikasturte
amaierako
jaialdian
inkestako bi irakasle finalistak eta
irakasle irabazlea iragarriko dira.
Beren ahalegina eta dedikazioa
saritzeko opari sinbolikoa emango
zaie.
Interesgarria litzateke sari horiek
ikasleek beraiek sortzea eta irakasle
horientzat pertsonalizatuak izatea.
Hona hemen balio
diploma-ereduak.

dezaketen

Etxean

Gurasoek euren ikasle garaian beren
irakasle gustukoenak zeintzuk eta
zergatik izan ziren azalduko dute:
tratuagatik, adimenagatik, azalpenen
argiengatik, bidezkoak izateagatik,
ikasle guztiak berdin tratatzeagatik,
eta abar.
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Berdintasuna egotea ere
zure esku dago

Besteak tratatzeko moduaren gutiz erantzule
gara. Gure esku dago, adibidez, Nazio
Batuen Garapen Jasangarrirako 5. Helburua
egunero praktikan jartzea: pertsona
guztiak berdintasunez tratatzea, generobereizketarik Gabe, alegia.
Badirudi,
nolabait,
gizon
eta
emakumeentzako, mutil eta neskentzako
aukera-desberdintasunak gizarteak ematen
dituela. Baina ez da horrela. Azkenean,
normala dena edo onargarria dena gutako
bakoitzaren jarrera eta portaera pertsonalen
baturarekin eraikitzen den kontzeptu bat
da. Eta, azken finean, genero-berdintasun
hori, oinarrizko giza eskubide ez ezik, mundu
baketsu bat eraikitzeko oinarri ere bihurtzen
da, eta mundu osoan bizi den edozein
izakirentzako etorkizun komun on bat lortzen
laguntzen du.

Etxean, eskolan, aisialdirako lekuetan,
jaiotzen garenetik, haurrek tratu bera jaso
behar dute, eta ez dago desberdintasunik
ez jolasteko ez ikasteko orduan. Gutako
bakoitzak eskubide hori aldarrikatu behar du,
eta pertsona bakoitzari nahi duen moduan
hitz egiten utzi behar dio, nahi duena eginez,
genero bakar bati dagokion ezer egin gabe:
neskek futbolean jolasten eta mutilek
dantzan gozatzen dute, edota neskak
ikasketa zientifikoak edo teknologikoak
egiteko bezain gai dira mutilak erizaintza edo
haur-hezkuntza ikasteko.
Gure bizitzako lehen urteetatik, mota
guztietako jostailuekin jolasteko eskubidea
dugu, era guztietako arropak eta kolore
guztietakoak janztekoa, edozein liburu mota
irakurtzekoa, gehien gustatzen zaizkigun
marrazki bizidunak, serieak edo bideo31
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jokoak ikustekoa, eta horrek ez du esan
nahi “mutilenak” edo “neskatoenak” direnik.
“Mutikoen” edo “nesken” zerbait egiteak ere
ez du esan nahi okerragoa denik: "Neska
batek bezala egiten duzu korrika” edo “neska
batek bezala jotzen duzu” esaten denean,
zerbait gaizki edo modu barregarrian
egitearekin lotzen dugu, neska batek inork
baina azkarrago korri egin edo fuerteago
jo dezakenean. Zergatik sentiarazi inor ez
seguru edo barregarri?
Zer egin dezakete haurrek horren aurrean?
Haur guztiek erantzukizun handia dute, eta,
aldi berean, aukera paregabea generodesberdintasunak
desagerrarazteko
borrokatuko den belaunaldi baten heroi
bihurtzeko. Nola? Batuz. Banan-banan,
bai mutil eta bai neska. Ikaskideekin beti
errespetuz jokatuz, pertsona guztiekin modu
berean harremanetan jarriz eta jolastuz,
pertsonen barrura begiratuz eta hutsalak
ez izanez, norbaitek besteen alde egiten
duena, haien lorpenak eta izaera balioetsiz.
Beste norbaitek lortzen duenagatik pozten
garen bakoitzean, inbidiarik gabe eta neska
edo mutila den bereizi gabe, benetako
berdintasunerako urrats bat emango dugu,
eta besteentzat eredu eta inspirazio izango
gara.
Ikas dezagun behingoz meritua lortzen
denarengatik dela, ez lortzen duenarengatik,
beti hobekuntza eta ahalegina egonik.
Mutilei eta neskei tratu bera ematea modu
natural batean ikusten badugu, helduagoak
garenean logikoena irudituko zaigu, eta
arraro eta gaizki irudituko zaigu emakumeei
gauza bera eginez gutxiago ordaintzea,
emakumeei lanpostuetan mailaz ez igotzea,
buruzagiak eta agintariak ia beti gizonak
izatea edo iragarkietan beti biluzik ateratzen
direnak neskak izatea, besteak beste.
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Denetara jokatzen dugu!
Balaibideak

Pilotak, sokak, panpinak, autoak,
eraikuntzako piezak, jostailuzko
sukaldetxoak, etab.

Garapena

Helburua
Txiki-txikitatik konturatzea denok
edozerekin jolas gaitezkeela, ez
dagoela mutilen edo nesken jostailu
edo jolasik. Ez da lotsatu behar jolas
batzuk beste batzuk baino nahiago
izateagatik, ez baitago mutil edo
nesken jolasik, mutil edo nesken
zereginik ez dagoen bezala. Gure
gogo-aldartearen arabera jokatzen
dugu, eta hau egunero alda daiteke:
gaur gauza bat nahi dut, bihar beste
bat, joko edo jostailu berri hau
probatu nahi dut… Jolasteko orduan,
denak balio du denok ondo pasatzen
badugu.

Ideia nagusiak

Jolastea, dibertitzea, esperimentatzea, elkarreragitea eta abar. Irudimena izatea. Aspertu eta jokoak
asmatu edo berrasmatu. Jolasak,
jostailuak, barreak eta uneak partekatzea.

Astean behin, haurrek ordu pare bat
izango dute modu librean jolasteko,
gidaritzarik gabe. Baldintza bakarra
dago: guztiek joko eta jostailu
guztiekin jolastuko dute, batzuk
ala besteak gehiago gustatzen
zaizkien axola gabe. Guztiekin jolastu
eta probatu behar dira. Gainera,
banaka eta taldean jolastuko dute,
jakina, neska eta mutilak nahastuta.
Zentzurik gabeko estereotipoak ez
betikotzeko erantzukizuna dugu,
batu beharrean banandu egiten
gaituztelako.

Gehiago

Geroz eta gehiago hitz egiten da
genero-desberdintasunak ezabatzen lagunduko duten eskolako
jolastokietaz. Irakasleak gaiari buruz
hitz egiten duen prentsa artikuluren
bat irakurriko die. Ondoren, ikasleek
beren patiorako edo jolastokirako
ideiak proposatuko dituzte.

Etxean

Asteburuan, familiarekin marrazki
bizidun batzuk ikus ditzakete,
denak elkarrekin. Marrazki bizidun
ezberdinak ikusi behar dituzte astero,
mota guztietakoak.
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Arrosa kolorea oso gustuko dugu

Helburua

Gure bizitzak eta irudimena mugatzen
dituzten eta gure nortasunari eta
askatasunari
oztopoak
jartzen
dizkieten topikoak haustea.

Ideia nagusiak

Aurrez pentsatutako kontzeptuak
ezabatzea,
aurreiritzirik
gabe
jardutea, nortasuna askatasunean
garatzea.

Balaibideak

Arrosa koloreko arropa eta osagarriak.
Arrosa koloreari eta sexismoari
buruzko bideo hau: "El rosa no es para
los niños" en las cámaras ocultas de
Gente Maravillosa - YouTube.

Garapena

Tradizioak eta ohiturak arrosa nesken
kolorea besterik ez delaren ideia
errotu du, eta esan liteke generoari
tradizionalki gehien lotutako kolorea
dela. Hala ere, kolore bat besterik
ez da. Eta koloreek, jakina, ez dute
generorik, ez dira ez mutikoenak ez
neskatoenak, gozatzeko eta komeni
zaigun bezala erabiltzeko dira.
Horregatik,
zentzurik
gabeko
estereotipoak hausteko, gelako
haur guztiek egun bat aukeratuko
dute, ahal bada hilean behin, arrosa
koloreko arropak edo osagarriak
janzteko.
Kolore horretako jantzirik edo
osagarririk ez badute, ez dago erosi
beharrik.
Beste ikaskide batzuek jantzi edo
osagarri bat baino gehiago badituzte,
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Haur Hezkuntza | 12. jarduera

partekatu ditzakete, hala nola poltsak
edo plumierrak, diademak, kapelak
eta abar.
Jarduera
hau
beste
kolore
batzuetara zabal dezakegu (kolore
gorri, urdin, laranja, hori, berde
eta abarren eguna) eta astero bat
aukeratu, adibidez, arrosa kolorearen
gaineko inpaktua minimizatzeko eta
beste bat gehiago bihurtzeko, batez
ere ikasleen edo familien artean
erresistentzia
aurkituko
dugula
pentsatzen badugu.

Gehiago

Online ipuinak irakurri edo entzungo
dira, gure bizitzetan zenbait kolorek
dakarten
inposaketari
buruzko
istorioak azaltzen dituztenak. Helburua,
honako bideo honetan azaltzen den
bezala, “desprintzesatzea” da, hau
da, neskak ahaldundu eta ahulak
bihurtuko dituzten estereotipoak
desagerraraztea. Nuestro día a día Desprincesar - YouTube.

Etxean

Egun egokia bilatuko dugu denak
erosketak egitera joateko. Unisex
arropa saltzen duen denda edo
markaren
bat
bilatuko
dugu,
mutilentzat zein neskentzat berdina
dena. Etxetik gertu horrelako
dendarik ez badago, joera horren
aldeko apustua egiten duten
hainbat online proposamen daude.
Familiaren erantzukizuna da semealabei erakustea ezarritako arauek
aurrera egin behar dutela.
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Lehenengo Zikloa | 13. jarduera

Kirolak probatzeko
eguna
Helburua
Ez dago mutilen edo nesken kirolik.
Besterik gabe, kirola dago. Guztion
ardura da gehien interesatzen
zaiguna bilatzea, gehiengoak uste
duena kontuan hartu gabe.

Ideia nagusiak

Gustukoena edo interesgarriena
den kirola zein den erabakitzeko
aukera
ezberdinak
probatzea,
esperimentatzea eta norberaren
ondorioak ateratzea. egin ezin duzun
ezer ez dagoela ulertzea, muga
zure ahalegintzeko eta saiatzeko
gaitasunak jartzen duela.

Balaibideak

Kirola egiteko tresnak eta objektuak,
hala nola hainbat diziplinatako pilotak
(futbola,
saskibaloia,
boleibola,
tenisa, golfa), sareak, porteriak,
saskiak, erraketak, bateak, hesiak,
koltxonetak, zintak, uztaiak, skatetaulak, golf-makilak, mazak, patinak,
pisuak, dianak, ohe elastikoak,
parkourrerako
oztopoak,
etab.
Kirola egiteko gunea: eskolako
patioa, gimnasioa, kanpoko leku bat
(gimnasioa edo udal kiroldegia).

Garapena

Eskolan
eskolaz-kanpoko
kirol
gisa eskaintzen diren kirol guztiak
probatzeko egun bat egotea
proposatuko da; ikasle bakoitzak
gehien interesatzen zaizkion edo
atentzioa ematen dioten kirol
guztiak egin ahal izango ditu, inoiz
probatu ez badute ere. Taldean
jokatzen direnak, hala nola futbola,

saskibaloia edo eskubaloia, modu
mistoan praktikatuko dira, neskamutil guztiak nahastuta. jarduera
egun batzuk lehenago prestatu
dezakegu, ustez sexu jakin batekin
lotzen diren mutilen eta nesken kiroltaldeak aztertuz (emakumezkoen
futbola, emakumezkoen hockeya,
gizonezkoen dantza, gizonezkoen
boleibola).

Gehiago

Eskolaz kanpoko kirolen eskaintza
ez
bada
handiegia,
Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak
beste
egun bat proposa dezake eskolaordutegiaren barruan, ikasgelako
ikasleei gehien interesatzen zaizkien
eta oraindik deskubritzeko aukerarik
izan ez duten diziplinak praktikatzeko.
Adibidez, tranpolin-jauzia edo ohe
elastikoa iradokitzen dizuegu, oso
kirol konpletoa baita eta urte osoan
zehar praktikatu baitaiteke estalpean.
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Etxean

Asteburuetan familiarekin kirola egin
dezakete: kide bakoitzak aukera
bat proposatuko du eta guztiek
praktikatuko, txandakatzen joango
direlarik. Erraz egin daitezkeen
proposamenak izan behar dira,
gastu ekonomikorik ez dakartenak:
bizikletan irtetea, auzotik edo
zelaitik korrika egitea; yoga egitea;
luzaketak egitea; espazio publiko
batean saskibaloian edo pingpongean aritzea; minigolf batera joatea,
igerilekura
edo
hondartzara
igeri egitera joatea, eta abar.
Futboleko bideo-jokoak badaude,
emakumezkoen taldeekin jolastea,
aldatzeko.
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Hitz ematen dugu besteak
errespetatuko ditugula

Helburua
Edozein indarkeria mota gure
bizitzetatik desagerraraztea; ez dago
inolako justifikaziorik inork inori min
egin diezaion, ez fisikoki ez mentalki.
Ez dago berdinen arteko abusurik
justifikatzeko arrazoirik. Elkarrekin
bizitzen eta gure gatazkak modu
baketsuan konpontzen ikasi behar
dugu.

Ideia nagusiak

Errespetua, tolerantzia, enpatia,
adeitsuak izatea, elkarrizketan aritzea.
Eskola-jazarpena,
jazarpenaren
prebentzioa
eta
gatazken
bitartekotza-teknikak. Konpromisoa.

Balaibideak

Ordenagailuak,
inprimagailuak,
margoak, guraizeak, kola, purpurina,
etab.

Garapena

Ospakizun bat antolatuko da, non
ikasle guztiek beren ikaskideei inoiz
kalterik ez egiteko edo tratu txarrik
ez emateko konpromisoa hartzen
duten; helburua ziurtzat jo beharko
litzatekeen baina beti horrela ez dela
badakigun zerbaiti “bilgarri” formal
eta serio bat ematea da.
Arau hori betetzeko konpromisoa
pertsonalki hartzea erantzukizun
pertsonalaren kontzeptuaren barruan sartzen da, giza harremanei
eta
bizikidetzari
dagokigunez.
Horretarako, klase bat prestatuko da
elkar errespetatzearen garrantziaz,
bat egitearen garrantziaz, hurbileko
lagunak ez ezik, bizitza partekatzea
tokatzen zaigun pertsona guztiak
onartzearen garrantziaz… hitz egingo
duena. Haurtzarotik segurtasuningurunea
eta
laguntza-taldea
izatea oso baliotsua izan daiteke,
eta hobeto hazten, pertsona hobea
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izaten eta maitatua eta baloratua
sentitzen laguntzen digu. Denek
esango dute, tratuari dagokionez,
zer espero duten besteengandik, eta
nola uste duten konpon daitezkeela
gatazkak. Era berean, beren aldetik,
horrelako gatazketan ez parte
hartzeko
konpromisoa
hartuko
dute. Jarraian, diplomak egingo dira;
eskuz elementu artistikoekin edota
ordenagailuz, eta “errespetuaren
aldeko eta indarkeriaren aurkako
konpromisoarekin” testu adostu
bat idatziko dute. Testu horretan,
gainontzekoei minik ez egitea, ez
jotzea, ez iraintzea eta ez baztertzea
aginduko dute, eta elkarrekin
bizitzeko eta hazteko irtenbideak
bilatuko dira. Haur bakoitzak berea
sinatuko du eta taldean irakurriko
dute ozenki.

Etxean

Jendea oldarkor sentitzen denean,
ahotsa altxatzen du. Etxean, lasai hitz
egiteko konpromisoa hartuko dugu.
Oihuak eta tonu altuak debekatuta
daude.
Dagoeneko
badaude
dezibelioak neurtzeko doako app-ak,
Decibel X, esaterako.

Gehiago

Eskolan egun bat eskainiko zaio
bullying-aren aurka borrokatzeko.
Tailerrak prestatuko dituzte, kartelak
inprimatu, talde-dinamikak antolatu,
eta abar. Pinteresten inspirazio
moduan ideia asko daude.
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“Nor da nor?” jolasa

Helburua

Pertsonak
euren
barruagatik,
egiten dutenagatik eta erakusten
dutenagatik baloratzea, sexu edo
genero ezberdintasunak alde batera
utzita. Pertsona bat bere izaeraren,
gustuen, zaletasunen eta abarren
arabera deskribatzeko gai izatea,
bere fisikoaren ezaugarririk erabili
gabe. Ingelesez, noski!

Ideia nagusiak

Ikaskideak nolakoak diren deskribatzeko eta pentsatzeko forma
alternatiboak bilatzea, haien itxuratik harago, hau lehen inpresioa
besterik ez baita, eta ez baitu haien
barneko ezer azaltzen. Bakoitzaren
ezaugarriak nortasunari dagokion
zerbait bezala baloratzea, eta ez
bere generoari dagokiona. Generoen
arteko desberdintasunik ez egitea.
Pertsona guztiei aukerak ematea.
Aurreiritzia saihestea.

Balaibideak

Folioak, arkatzak, guraizeak, poltsatxoak, eta abar.

Garapena

Ingeleseko klasean ikasle guztien
izenak folio batean idatziko dira,
moztu, eta poltsatxo baten barruan
jarriko dira; ikasle bakoitzak beste
ikaskide baten izena agertzen den
paper bat hartuko du, eta ez dio inori
ikusten utziko. Banan-banan, guztien
aurrera irtengo dira eta tokatu
zaien pertsona deskribatuko dute
beren gustu eta izaeragatik, baina
ez fisikoagatik. Hori bai, ingelesez
egingo dute: isila den, mugitua den,
irakurtzea, kirola egitea edota taldean
lan egitea gustatzen zaion, lotsatia
den, eta abar deskribatuko dute.
Ingelesak adjektiboetan generorik
adierazten ez duenez, lana erraztuko
die. Era berean, ezingo da topikorik
erabili, ezta aurreiritzizko edo
generoarekin parekatzeko moduko
ezaugarririk ere. Pertsona baten
barrualdeak ez du ezaugarri sexualik:
pertsona bat delikatua, sentikorra,
zakarra edo kementsua izan daiteke
gizona edo emakumea izanda. Gure
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Etxean

Astebururo, familiako kide batek
jarduera jakin bat proposatuko du,
eta denek onartu eta parte hartu
behar dute; horrela, bakoitzaren
gustuak eta zaletasunak sakonago
ezagutuko dituzte..

erantzukizuna da ezaugarri horiek
pertsonari dagozkiola onartzea,
baina ez bere generoari. Bukatzeko,
deskribapen guztiak poltsa batean
tolestutak jar ditzakegu, atera eta,
deskribapenaren
arabera,
nor
deskribatzen duen asmatzen saiatu.

Gehiago

Ikaskide guztiei buruzko informazio
nahikorik ez badute, “Find someone
who”, motako galdetegiak inprima
daitezke, datu gehiago biltzen
lagunduko dutenak. Generoarekin
zerikusia duten edo ez duten
identitate-gaiak planteatzeko beste
ariketa bat gure izenekin lotuta egon
daiteke: desberdinak izango ginateke
izena aldatuko bagenu, ala berdinak
izaten jarraituko genuke? Egingo al
dugu esperimentua egun batzuetan
gure izenak, gure izaera aldatu gabe,
nola alda gaitzakeen ikusteko?

41
Aldeas Infantiles SOS

Balioetan Hezteko Programa Haur eta Lehen Hezkuntza 2022-2023 Ikasturtea

2. blokea

Bigarren Zikloa | 16. jarduera

Ez gara omen garen hori

Helburua
Pentsatu gabe egiten diren esaldiak
eta esamoldeak aztertzea, ohitura,
tradizioa edo komentatu ohi dena
delako soilik, errealitatearekin bat
ez datozen baina azkenean gure
pentsatzeko modua eratzen duten
klixeetan oinarrituta. Errealitatea
islatzen ez duten estereotipo inozoak
desagerraraziko ditugu!

Ideia nagusiak

Estereotipoei
eta
aurreiritziei
amaiera ematea, genero-estereotipoetatik hasita. hitz egitean gure
pentsamendua taxutzen dugu-laz
jakitun izan. Klixeak, aurrez pentsatutako ideiak, etiketa mentalak…

Balaibideak

Audacity edo WavePad, bezalako
doako audio-grabazioko softwareprogramak, ahotsak grabatzeko eta
mota guztietako efektuak jartzeko
aukera ematen dutenak.

Garapena

Musika-klasean abesti bat edo rap
bat idazteko erronka proposatuko da;
letrak lehen aipatu ditugun generoestereotipo eta aurreiritzi horiei
egin behar die erreferentzia: neskak
arrosez eta mutilak urdinez; neskak
panpinekin jolasten dira eta mutilak
autoekin; neskak hauskorrak dira eta
mutilak indartsuak, eta abar. Neskek
txorakeriak esaten dituzte. Neskak
itxuratiak edo bihurrituak dira. Mutilak
nobleagoak dira. Neskak gehiago
haserretzen dira. Mutilak borroka
batekin konpontzen dira. Mutilek ez
dituzte argudio konplexuak ulertzen.
Neskek ederrak izan behar dute,
mutilengan ez du garrantzirik, ordea.
Neskak txikiak dira, mutilak handiak…
Egia al da hori guztia? Neska-mutil
guzti-guztiak horrelakoak dira? Eta
ez bazara? Utz ditzagun jarduteko
modua
baldintzatzen
diguten,
edota egokitzen ez bagara gaizki
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sentiarazten gaituzten esaldi hain
subjektiboak alde batera. Abestiaren
letrak denok berdinak eta aldi berean
desberdinak garela aldarrikatu behar
du, baina ez garela generoa modu
batera edo bestera sentiarazten
gaituena, baizik eta gure izaera eta
nortasuna. Zenbait ikastetxek ildo
horretan lan egin dute jada, eta gaiari
buruzko abesti propioa prestatu
dute.

Gehiago
Abestia
grabatuta
dutenean,
eskolako kideekin partekatuko dute
eta koreografia bat sortuko dute
Tiktok bideo bat egiteko. Beren
letrak asmatzeko gai sentitzen
ez badira, beti aukera dezakete
kontzeptu hori irudikatzen duen
abesti bat eta playback edo lip dub
bat egin. Ondo legoke ingeleseko
klasean aurreiritziak noiz eta nola
sortzen diren azaltzen duen bideo
interesgarri hau ikustea, eta zergatik
"neska batek bezala" esamoldea adin
jakin batetik aurrera iraingarria den
ikustea ¿Qué significa hacer algo
#ComoNiña? - YouTube.

parte da, eta nesken eta mutilen
pubertaroari, irakasleei eta familiei
buruzko
material
pedagogikoa
biltzen du, ingelesez eta gaztelaniaz.
Puberty Education for Teachers,
Students and Parents | Always®

Etxean

Inspiratzeko, familiarekin, mutilen
eta nesken arteko berdintasuna
aldarrikatzen duten artisten abestiak
entzun ditzakete, Beyoncé, Taylor
Swift edo Aitana kasu.
Era berean, adin eta arraza guztietako
gizon eta emakumeen aurreiritziei
buruzko bideo interesgarri bat ikus
dezakete: aurreiritzia guztiontzat da,
ez die emakumeei soilik eragiten.
Eliminemos los prejuicios - YouTube.

Bideo hau neskak ahalduntzera
bideratutako
programa
baten
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Emakumeen mediateka
dira, elkarrizketak egingo dituzte...
Atajate Malagako herriaren moduko
kasuak jaso daitezke, non etxeei
bertan bizi diren edo bizi izan
diren emakumeen izena jarri zaien,
edota “Wikimujeres”, weborriaren
proiektua,
emakumeen
figura
nabarmentzen den Wikipediaren
alternatiba, esaterako.

Gehiago

Helburua
Emakumearen figura aldarrikatzen
eta goraipatzen duten istorioen
adibideak jasotzea, duela gutxi arte
gizonezkoen irudiak protagonista
dituzten kontakizunei lehentasuna
eman dien gizarte bati aurre egiteko.

Ideia nagusiak

Memoria berreskuratzea, beren
lanagatik
edo
entregagatik
nabarmendu diren emakume ezagun
edo anonimoen istorioak zabaltzea,
edozein motatakoak izanda ere.

Balaibideak

Ordenagailuak,
inprimagailuak,
guraizeak, kola, kartulinak eta abar.

Garapena

Lanean edo eguneroko bizitzan
emakumearen irudia goraipatzeko
egiten diren edo egin izan diren
ekintza, ekimen edo gertaerei
buruzko informazioa bilatuko da:
Interneten dokumentatuko dira,
elkarteekin harremanetan jarriko

Bildutako informazio guztiarekin,
erakusketa bat prestatuko da
eskola
osoak
proposamen
interesgarri horiek guztiak ezagut
ditzan, emakumeak protagonista
dituzten istorioetan inspiratzeko.
Bideo zoragarri honek (ingelesez,
azpitituluekin,
ulertzeko
oso
erraza:
Inspirando al futuro sin
estereotipos emakumeek gizonei
lotutako lanbideetan duten zeregina
erakusten du, eta estereotipoak
haurtzaroan bertan eratzen direla
ohartarazten digu, eta hainbat
eredu eta erreferente arrakastatsu
eskaini behar ditugula generodesberdintasuna ez betikotzeko.
Gaztelaniazko
bertsioa,
Emilia
Menéndez de La Robla Ikastetxeak
egokitua, hemen.

Etxean

Gurasoekin eta aitona-amonekin
batera zuhaitz genealogiko bat
presta dezakete eta familiako
emakumezkoei buruzko informazioa
bilatu: ikasketak, lanbidea, zaletasunak, bitxikeriak eta abar. Informazio
guztia gordeko da, memoria gal ez
dadin.
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Goazen ezkontzara?
Helburua
Bizitzan aurrera egitea zein zaila izan
daitekeen ulertzeko aukera berdinak
ez dituzten pertsonen azalean jartzea.
Solidarioak izateko erantzukizuna
dugu. Herrialde askotan emakumeen
aurkako diskriminazioa ikusaraztea,
bai hezkuntzan, bai parte hartzeetan
eta baita norberaren askatasunean
ere. Neska izatea dauden aukera
urriak mutilentzat diren herrialde
batean.

Ideia nagusiak

Enpatia lantzea; gure jaioterria
loteria bat besterik ez dela eta
gure jatorriaren zorteak bizitzan
ditugun aukerak markatzen dituela
hausnartzea. Diskriminazioa eta
justizia. Emakumearen zeregina
gizartearen
garapenean.
Giza
Eskubideak eta Haurren Eskubideak.
Errespetua, aukeratzeko askatasuna
eta iritzi-askatasuna..

Balaibideak

Ordenagailuak, folioak, arkatzak eta
boligrafoak; attrezzoa.

Garapena

Hirugarren
Munduan
dagoen
herrialde batean jaiotzen den neska
bati buruzko antzezlan bat prestatuko
da,
non
egoera
ekonomikoa
herrialde garatuagoetan baino askoz
ere konplikatuagoa den, batzuetan
oinarrizko
premiak
asetzeko
arazoak dituztenak; leku horietan,
arrazoi ekonomiko horiengatik eta
hezkuntza ezagatik, eta tradizio
zaharkituengatik, neskek ezin dute
ikasi, ezta lan egin ere, eta bizitzan
duten aukera bakarra ezkontzea da.
Benetako dokumentazioa bilatuko
da istorioa prestatzeko; gidoia

idatziko da; aktoreak aukeratuko
dira; dekoratua, attrezzoa eta abar
prestatuko dira ikasle guztien artean.

Gehiago

Eskolako ikasle guztientzako obra
antzeztuko da. Sarrerarako prezio
sinbolikoa ezarriko da. Leihatilan
bildutako dirua Gobernuz Kanpoko
Erakunderen batera bideratuko da,
hain garatuta ez dauden herrialdeetan
haurrei laguntzeko, hala nola, Aldeas
Infantiles SOS; izan ere, haien
lanean
genero-desberdintasunak
eta -diskriminazioak konpentsatzeko
programak dituzte, neskei bideratuak
batik bat.

Etxean

Hain garatuta ez dauden herrialdeetan
edo pertsona gisa askatasuna
mugatzen duten tradizioak dituzten
herrialdeetan
jaiotako
haurrek
jasaten dituzten bidegabekerien
eta
desberdintasunen
istorioak
kontatzen dituzten filmak, liburuak
edota dokumentalak bilatuko dira.
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Ez du graziarik
Helburua
Gizabanako gisa ez ezik, kolektibo
gisa ere baditugu erantzukizunak.
Talde gisa kritikoak izan behar dugu,
ados gaudenaz eta ez gaudenaz
jabetu behar dugu, eta talde gisa
dugun iritzia ematen hasi behar
dugu..

Ideia nagusiak

Programa honek azaltzen duen
bezala, ikasleak balioetan heztea
da helburua, etorkizunean ahalik
eta pertsona onenak izan daitezen,
gizarte osoak eta planetak horren
onurak jaso ditzaten. Gaitzespena
erakutsi, salatu, larritasuna ez
minimizatu eta pasatzen ez utzi.

Balaibideak

Ordenagailuak, inprimagailuak.

Garapena

Tutoretzan hilean behin generodesberdintasunak
sustatzen
dituzten kasuen adibideak ekartzea
proposatuko da: komunikabideetan
(prentsa, irratia, telebista, etab.); sare
sozialetan; publizitate-iragarkietan;
eguneroko bizitzan, elkarteetan, kiroltaldeetan, erakunde desberdinetan,
gizarte-etxeetan, etab.
Kasuak aztertuko dira, gaiari
buruzko iritzi bateratua osatuko
da, eta pentsamendu atzeratuak,
abusuzkoak
eta
konplexuz
betetakoak
soilik
iraunarazten
dituzten adibide horien aurrean nola
jokatu eta nola salatu erabakiko da.
Esamoldeentzat,
tipiko
edo
topikoentzat, txiste sexistentzat…
ere tarte bat utziko dugu. Idatzi,
eta marra gorri batekin ezabatuko
ditugu.

Gehiago

Planteatutako kasuren bat edo
jokaeraren bat oso larria dela edo
bizitza osoan irauten duela uste
badute, eta kexa soilekin lorpenik
lortzen ez bada, Arartekoarekin
harremanetan jar daitezke, adingabeentzako sail berezia baitute.

Etxean

Egurrezko “dekalogo” bat idatz
dezakete, pertsona guztiak nola
errespetatzen, maite eta baloratzen
ditugun
esaten
duten
esaldi
positiboekin. Listoiekin, kartulinekin
edo arbel batean egin daiteke,
adibidez. Ongietorri-taula polita izan
daiteke.
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Lehen pertsonan

Helburua
Batzuetan haurtzaroan, gaztaroan
eta, oro har, bizitzan generogaiengatik
gertatzen
diren
diskriminazio-egoerak ez ditugu
ikusten edo ez ditugu ikusi nahi izaten.
Enpatia kontua da: beste norbaiti
gertatzen zaiona, niri gertatzen
ez bazait ere, senti eta defenda
dezaket. Saia gaitezen sufritzen
dutenen azalean jartzen, arinkeriaz
ez hitz egiteko, defendatzeko eta
errespetatzeko erantzukizuna har
dezaten, eta besteei min ematen
diena bazter dezaten.

Ideia nagusiak

Erakutsi, zabaldu, azaldu, partekatu,
etab.
Genero-desberdintasunek
guztioi eragiten digute, mutilei eta

neskei.
Desberdintasun
hauek
zabaltzea lortzen bada, gizarte hobe
batean biziko gara.

Balaibideak

Ordenagailuak, mugikorrak, tabletak
eta abar.

Garapena

Informatika edo Teknologia klasean,
nesken eta mutilen artean gertatzen
diren eguneroko ezberdintasunak,
pentsamendu-,
portaeraeta
aukera-askatasun osoan garatzeko
aukera kentzen dutenak, erakusten
dituen app edo bideojoko batek
nolakoa izan beharko lukeen sortzea
edo diseinatzea proposatzen da.
Jokoaren gidoi bat edo etapa-plan
bat prestatuko dute eszenatokiekin,
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pertsonaiekin eta egoerekin: ahulak
direla uste delako gehiegi babesten
diren uneak; emakume izateagatik
edo modu batera edo bestera
jantzita joateagatik erasoak jasaten
dituzten egoerak; neska izateagatik
lan-baldintza berberak lortu ezin
izatea; gizon gehiago dauden
ikasketa, lanpostu edo kiroletan
egotea; zientzia ikasgaiak ikasteko
hainbeste trebetasun ez dutela
sinestaraztea; lan-aukera ezberdinak
izatea; soldata-arrakalak, eta abar.
Nola garatzen da jokoa? Zer da
lortu behar dena? Perspektiba alda
dezakegu eta dena berriro bizi, baina
mutilak izanda? Pertsonaiak marraztu
eta proposamena aurkeztuko dute.
Helburua hobeto lortzen dute-nak
eta estimulatzaileenak edo jokagarrienak direnak bozkatuko dira.

Gehiago

Etxean

Kontsolak
eta
bideo-jokoak
badituzte,
neskentzako
baino
mutilentzako diren joko gehiago
dauden aztertuko dute, baita joko
horietako bakoitzak zer eduki duen
ere, horrela sailka daitezen. Sexistak
direla uste duzue ala ez? Nola izan
litezke integratzaileagoak? Bideojoko horiek modu ideal batean nola
izango liratekeen planteatuko dugu
familian. Ekin generoaren araberako
rolen banaketari… betetzen al da
gure etxean?
Txikienek egin ditzaketen zereginen
zerrenda bat egin, sexu bereizketarik
gabekoa: ohea egitea, landareak
ureztatzea,
maskotak
zaintzea,
platerak garbitzea, hautsa garbitzea,
erratza
pasatzea,
ordenatzea,
zaborra sailkatzea eta birziklatzera
botatzea…

App edo bideo-jokoaren gidoia
garatu ondoren, errealitate bihurtuko
dute, Interneten geroz eta modu
erraz eta erabilgarriagoan aurkituko
dituzten erremintak erabiliz, hala nola
App Engine edo Good Barber.
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Gure inpaktuaren
arduradunak

Gure ekintza guztiek eragina dute planetan.
Elikatzean, janztean, mugitzean… energia,
ura eta CO2 gastatzen ditugu. Pertsona
bakoitzaren inpaktu txikiak eta munduko
industrien edo garraioen inpaktu erraldoiak
batuz gero, kutsadura larria den zerbait
bihurtzen da, Lurra eguzkiarengandik
babesten duen atmosferari eragiten baitio.
Babes hori hondatzen bada, tenperaturak
deskontrolatu egiten dira, kasko polarretako
izotzak urtu egiten dira eta naturaren oreka
delikatua arriskuan jartzen dugu.
13. GJHk, hain zuzen ere, kezka horri
buruz hitz egiten du, guztion artean klimaaldaketari eta haren ondorioei aurre egiteari
buruz. Etxean, eskolan eta egunkarietan
horren inguruan hitz egiten da. Zerbait larria
gertatzen ari dela adierazten duten zantzuak
kezkatu egiten gaituzte: tenperaturak igotzen

dira, energiak agortzen dira, kutsadura
handitzen da, animalia- eta landareespezieak desagertzen dira… zerbait egin
beharra dago. Baina, zu, pertsona bakar
bat edo haur bat izankik, egin al zaitezke
horren erantzule? Ziur aski, hain handia den
zerbait gobernuek, politikariek, nazioarteko
erakundeek edo helduek bakarrik konpon
dezaketela pentsatuko duzu. Eta bai, neurri
batean egia da, legeak eta arauak egiteko
eta egiturak aldatzeko eurek ados jarri behar
dutelako, baina zeuk egin ditzakezun gauzak
ere hor daude.
Guztiok, txikiak eta nagusiak, hiritarrak gara,
baita kontsumitzaileak ere, eta, horregatik,
erabakiak har ditzakegu, ez dela gutxi.
Ingurumenarekiko zein jarrera hartzea
erabakitzen dugun gure erantzukizuna da.
Nork bere harri-koskorra jar dezake, eta,
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Gure inpaktuaren
arduradunak
bloque
1
guztiak batuta, oso aldaketa positiboak eman
daitezke. Batez ere gauzak ikusteko moduan.
Duela 50 urte poltsa bat lurrera botatzeak
ez zuen garrantzirik, eta orain gaizki dagoela
ikusten dugu, planetari kalte egiten diolako.
Beraz, pentsatu, sentitu eta jarduteaz gain,
aldaketa arduratsuak ere eska ditzakegu,
eta gure ekarpen txikiarekin laguntzera ere
behartuta gaude. Guztion parte-hartzearekin
eta inplikazioarekin bakarrik izango gara gai
gizarte gisa gure planeta arriskuan jartzen ari
den egoera honi amaiera emateko. Gure etxe
bakarra da, milioika animalia- eta landareespezierekin partekatzen duguna.
Zer egin dezakegu guk? Ba ohiturak aldatu
eta erosoak ez izan, baita gauza batzuei
uko egin ere, hori egiteak bizitza salba
dakiguke eta. Esaterako, ura aurreztu, argia
beharrezkoa ez denean itzali, berogailurik
edo aire giroturik ez erabili (arropa jantziz/
erantziz konpon dezakegunean), gauzak
berrerabili
eta
gutxiago
kontsumitu,
plastikoen erabilerarekin kontu handiz ibili,
oinez, bizikletaz edo garraio publikoan joan
gaitezkenean erregairik ez gastatu, eta abar.
Aholku hauetako bat ere ez da berria,
baina lortzea asko kostatzen da, bakoitzak
pentsatzen baitu norberak egindakoagatik
ez dela ezer aldatuko. Ba planetarekin
duzun erantzukizuna baietz pentsatzea
da, aldatzen dela eta zuk behintzat ondo
egiten duzula. Eta, posible bada, ahalik eta
jende gehien kutsatu, eurek ere ondo egin
dezaten. Helburua -eta erantzukizuna- zera
da, etorkizun batean hori ez egitea inori ondo
ez iruditzea, eta gure aztarna ekologikoa
erraldoi baten oinatz izatetik inurri baten
oinatz izatera pasatzea.
Pentsa ezazu zortzi mila milioi pertsona
garela munduan, aldi berean zapaltzen… Zu
izango zara arduradun? Planetaren osasuna
horretan doa!
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Haur Hezkuntza | 21. jarduera

Festa berdea

Helburua

Larrialdi klimatikoaren aurrean guztiok
lagun dezakegula aldarrikatzeko
festa bat prestatuko da. Txikiak
izan arren, euren aletxoa ere eman
dezakete. Martxoaren 22a, Uraren
Eguna, apirilaren 22a, Ama Lurraren
Eguna, edota maiatzaren 22a,
Ingurumenaren Eguna, aprobetxa
ditzakegu, adibidez.

Ideia nagusiak

Planetaren osasunarekin konprometitzea eta modu dibertigarri eta
positiboan
baloratzea.
Planeta
zaintzeko erantzukizuna gure gain
hartzea, betiere gure esku dagoen
guztia eginez.

Garapena

Haur eta Lehen Hezkuntzako gela
guztiekin, “Jai berde” handi bat
antolatuko da, data esanguratsuren
batekin kointziditu dezakeena.
Mota guztietako jarduerak prestatuko dira: aldaxkak edo landare txikiak
ekarri eta lurrarekin loreontzietan
jarri oparitzeko; eskuekin zuhaitz
handi bat margotu; plastikozko
botilekin zintzilikatzeko mugikorrak
eraiki birziklapena aldarrikatzeko,
eta abar. Eta, batez ere, klimalarrialdiko egoera honen aurrean,
garrantzitsuena kontsumoa oro
har murriztea dela dioen mezua
azpimarratzen da.

Balaibideak

Neurri desberdinetako lorontziak,
lurra, landareak, paketatzeko papera,
eskutako pintura, plastikozko botilak,
etab.
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Gehiago

Haur Hezkuntza | 21. jarduera

Jaiaren amaiera gisa, denek batera
planetari eta naturari buruzko
abestiak abestuko dituzte, gure etxea
den eta hainbeste gozatu eta zaindu
behar dugun mirari horri buruzkoak.

Etxean

Eskolan landatu duten landareren
bat
etxera eraman, eta hura
zaintzeaz arduratuko dira, “berdeak”
etxea apaindu dezan. On-off etiketak
prestatuko dituzte, erabiltzen ez
direnean argiak itzaltzeko oroigarri
gisa.
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Haur Hezkuntza | 22. jarduera

Inpakturik gabeko gosariak
idatzi, eta pegatina eta errotuladore
iraunkorrekin apaintzeko. Hemendik
aurrera debekatuta egongo da
gosaria beste edozein edukiontzi
edo bilgarritan ekartzea.

Gehiago

Beharrezkoa
bada,
ikasgelako
materiala, jolasak eta jostailuak
gordetzeko edukiontzi berriak egin
daitezke, iraunkorrak eta gogorrak
diren kartoizko kutxak birziklatuz.

Etxean
Helburua
Erabili eta botatzekoak diren
sukalde tresnak erabili beharrean
tresna iraunkorrak eta jasangarriak
erabiltzea, baliabideen kontsumoa
eta gastua murrizteko.

Etxeko produktuak, janaria, edaria,
garbigailurako
eta
ontzigarbigailurako detergenteak, eta
abar, kantitate handietan erosten
saiatuko gara, ahalik eta ontzi gehien
murrizteko. Horrela, plastikozko
ontzien erabilera minimizatzen da.

Ideia nagusiak

Gure ohituretan eta bizimoduan
erraz alda ditzakegun gauzetan
pentsatzea, planetan dugun aztarna
ekologikoa minimizatzeko.

Balaibideak

Arpilleraedo
zaku-oihalak,
guraizeak, grapagailua, kordoia edo
goma elastikoa; tupperrak, pegatinak,
errotuladore iraunkorrak, etab.

Garapena

Oihalezko poltsak sortzeko tailer bat
egingo da gosaria edo hamaiketakoa
ekartzeko eta tupperrak apaintzeko.
Irakasleak
janaria
gordetzeko
behar bezain handia den oihalezko
pieza bat mozten lagunduko die;
grapagailuarekin forma emango
zaio, eta kordoi edo goma elastiko
bat ere gehi dakioke, eskuarekin itxi
eta heldu ahal izateko. Tupperrak
ere ekarriko dituzte, haien izena
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Lehenengo Zikloa | 23. jarduera

Murrizten eta berrerabiltzen
ikasteko forruen tailerra
Helburua
Birziklatzea oso ongi dago, baina
aurretik materialak murrizten eta
berrerabiltzen ikasi behar dugu,
kontsumoa murrizteko eta, aldi
berean,
objektuak
zaintzeko,
denboran gehiago iraun dezaten.
Plan biribila.

Ideia nagusiak

Gauzak birziklatzea, berrerabiltzea,
murriztea eta zaintzea, haien bizitza
ahalik eta luzeena izan dadin eta
mantentze eskasa eta erabilera txarra
dela eta denbora gutxian ordezkatu
behar izan ez daitezen.

Balaibideak

Egunkariak, aldizkariak, opari- edo
enbalatze-paperaren soberakinak,
bidaia-mapak eta abar; guraizeak,
zeloa eta liburuak.

Garapena

Ikasleek etxean dituzten mota
guztietako paperak ekarriko dituzte,
hala nola egunkariak, aldizkariak,
opari-paperaren soberakinak, enbalatzekoak, marrazkiak, mapak,
idatzitako eta zirriborrotarako erabilitako folioak eta abar. Horiekin
guztiekin gelako liburuak eta baita
eskolako liburutegiko liburuak ere
forratuko dira: neurriak hartu, papera
moztu eta zeloarekin itsatsiko dira.
Zaborretan amaituko zuten paper
horiek guztiak berrerabiltzeaz gain,
plastikozko forruak erostea saihesten
da, baita liburuak babestuago egotea
ere, beraz, denbora gehiagoz egoera
onean mantentzea lortuko da.

Gehiago

Behar izanez gero, materiala,
jolasak eta gelako jostailuak biltegiratzeko edukiontzi berriak egin
daitezke, erresistenteak diren kartoi
gogorrezko kaxak edo berrerabilitako egurrezko paletak erabiliz
eraikitakoak.

Etxean

Elkar-trukatzea ere murriztea da.
Jada irakurri ditugun eta berriz
irakurtzeko asmorik ez dugun liburu
guztiak elkar-trukea ahalbidetzen
duen denda edo azoka txiki batera
eraman ditzakegu.
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Lehenengo Zikloa | 24. jarduera

Ingurumenaren superheroiak.
Zein zara zu?
Helburua
Irudimenari hegan egiten uztea eta,
superbotererik izanez gero, larrialdi
klimatikoa saihesteko egin litekeen
guztian pentsatzea.

Ideia nagusiak

Imajinatzea, fantasiari mugarik ez
jartzea eta gure botereetan sinestea.
Izan ere, guztiok elkarrekin jarduten
eta gure eguneroko ohiturak aldatuz,
amaigabeak baitira.

Balaibideak

Folioak, kartulinak, margoak, argizariak, errotuladoreak, etab.

Garapena

Ingeleseko klasean, ikasle bakoitzak
superheroi bat imajinatu behar
du, larrialdi klimatikoa saihesteko
superbotereak
izango
dituena:
pertsona guztien beharrak asetzeko

energia sortzeko gai dena; planetako
urtegi eta ibai guztietarako ura
hornitzen duena; termometroek
igotzen jarrai ez dezaten tenperaturak
kontrolatzen dituena, eta abar.
Pertsonaiaren eta bere botereen
deskribapena ingelesez idatzi behar
dute. Laguntza behar izanez gero,
hiztegia erabil dezakete. Energyman,
Water Girl, Animal Defender, Plant
Grower… har ditzakegu ideia gisa.

Gehiago

Gure superheroiaren botereak zehaztu ondoren, marraztu egingo da.
Interneko orrialde eta liburu askotan
inspira daitezke hau gauzatzeko.

Etxean

Ingurumena zaintzeko borroka egiten
duen kausa solidarioren batean parte
har dezakete familian. Lasterketak,
azoka txikiak edo ekitaldi solidarioak
antolatzen dituzten erakunde eta
entitate ugari daude.
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Bigarren Zikloa | 25. jarduera

Arrautza Planeta

Helburua

Hauskorra den zerbaiten edo norbaiten ardura hartzea zer den eta
mimoz eta kontuz tratatzeak zer
dakarren ikasteko arrautza bezalako
elementu delikatu bat zaintzea.
Horrela, gure hezkuntza-programako
jarduera historiko bat berreskuratzen
dugu, beti onarpen handia izan
duena.

Ideia nagusiak

Arduratsua izatea, arreta jartzea, adi
egotea, gauza delikatuez arduratzea.

Balaibideak

Arrautza bat; akuarelak, olio-pinturak
eta pintzelak; errotuladoreak; begi
“mugikorrak”, eta abar.

Garapena

Tutoretza saiora arrautza bat ekarriko
dute, eta nahi duten eta politena
iruditzen zaien moduan apainduko
dute: pertsona, maskota, planeta
eta abarren itxura eman diezaiokete.
Izena jarriko diote eta denbora batez
zaintzeko konpromisoa hartuko dute
(bi aste, hilabete bat, hiruhileko bat,

ikasturte osoan zehar…). Uneren
batean hausten bazaie, ez da ezer
gertatzen; beste bat hartu eta
apain dezakete. Baina adi! Helburua
istripuak gertatzeko aukera handirik
ez izateko ahalik eta ongien eta
arreta handienarekin zaintzea da.

Gehiago

Arrautzarekin dena ondo badoa,
aurrerago, klase guztien artean, maskota bizidun bat adopta dezakete:
landare bat, arrain bat, dortoka bat...
Modu arduratsuan antolatu behar
dira, behar duten arreta guztia eskaini
ahal izateko.

Etxean

Landareak zaintzeaz arduratuko dira,
edo, lekurik badute, baratze txiki bat
landatu eta bizirik mantentzeaz; behar
denean ureztatzeko, lurra aldatzeko,
bitaminak jartzeko eta abarretarako
prest egon behar dute. Arduratsuak
eta arretatsuak badira, landare horiek
edota baratze hori familiako kide
bihurtuko dira denbora luzez.
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Bigarren Zikloa | 26. jarduera

Gauzak konpontzen ikasten dugu
Helburua

Berriro erabil daitekeen guztia
berrerabiltzea. Edozein objektu edo
tresna bota aurretik, konpon daitekeen
edo beste erabileraren bat izan
dezakeen pentsatu. Bazter dezagun
gauzak erabili eta botatzeko ideia,
haietaz aspertu garelako edota modan
ez dagoelako zerbait berria eskatzeko
ideia, oraindik balio dute eta.

Ideia nagusiak

Konpondu, eraberritu, berriztatu,
berrerabili eta ekonomia zirkularra.
Jakintza guztiak dira baliagarriak
guztiontzat, adinak edo sexuak axola
gabe.

Balaibideak

Kola, guraizeak, hariak, zeloa, papera,
margoak, etab.

Garapena

Ikasgelan edo eskolan hondatuta
edo apurtuta dauden objektuak
jasoko dira (liburuak, jostailuak,
altzariak…);
etxean
hondatuta
ditugun jostailuak edo jolasak ere
ekarriko dira. Denen artean, eta
irakaslearen laguntzarekin, nola

konpon daitezkeen aztertuko da,
eta konpondu ezin badira, zer beste
erabilera eman dakiekeen. Behin
erabakia hartuta, lanari ekingo diote
dituzten material eta lanabesekin,
berreskuratzeko edo bizitza berri bat
emateko. Guraso batzuek bizikletak
konpontzen, josten… ikasteko tailerrak antolatuz har dezakete parte.

Gehiago

Konpondutako objektu eta jostailu
guztiekin azokatxo bat antola daiteke,
eta gauzak prezio sinboliko batean
saldu. Bildutako diruarekin dohaintza
bat egingo zaio Aldeas Infantiles
SOS erakundeari, familiarik ez duten
adingabeekin lanean jarrai dezaten.

Etxean

Konpondu daitezkeen eta botatzea
ekidin daitekeen gauza guztien
zerrenda egin: josi edo konpon
daitekeen
arropa;
zapatariak
erabiltzen
jarraitzeko
konpon
ditzakeen zapatak; apalategi bihur
daitezkeen altzari zaharrak, eta abar.
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Bigarren Zikloa | 27. jarduera

Landa dezagun zuhaitz bat

Helburua

Naturaren inguruan ikertzea, bizitzaren zikloa eta erritmoa ulertzea,
gure bizitzaren parte bihurtzea, eta
naturaz arduratzea.

Ideia nagusiak

Ikertzea, ikastea, landatzea, zaintzea
eta guzti horretaz gozatzea.

Balaibideak

Ordenagailuak, tabletak, entziklopediak, folioak, arkatzak, boligrafoak;
lurra, haziak edo, horren ordez,
zuhaitz txiki bat.

Garapena

Eskolan zuhaitz bat landatuko dute
-lursail nahikorik ez badago, loreontzi
handi batean ere landatu daiteke-,
eta honen ardura hartuko dute;
erantzukizun hori espezie egokia
aukeratuz hasiko da. Horretarako,
entziklopedietan, interneten, guraso

edota
aiton-amonei
galdetuz…
informazioa bilatuko dute. Bildutako
informazio
guztiarekin,
ikasle
bakoitzak (edo taldeka) zuhaitz mota
bat proposatuko du eta ikaskide
guztien aurrean azalduko dute, zer
lur mota, zenbat eguzki, hezetasun
eta klima mota behar duen azalduz.
Guztien artean, aukerarik onena
zein izan litekeen aztertuko dute
-jatorriagatik, beharrengatik, ahulezia
edo sendotasunagatik, etab.-, eta
bozketa bat egingo dute.
Hori izango da ikastetxeko espaziorik
egokienean
taldean
landatuko
den zuhaitza, edo, ezingo balitz,
udalerriko parke eta lorategien
zerbitzuak eskaini lezakeen lorategi
publiko batean.
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Gehiago

Bigarren Zikloa | 27. jarduera

Hainbat espezieren haziak enkargatuko dira; loreontzi egokia bilatu,
eta ureztatzeko eta zaintzeko antolatuko dira. Ikasle guztiek hartu behar
dute ardura.

Etxean

Herriko zuhaitz-landaketaren batean
parte hartu daiteke. Geroz eta elkarte
edo erakunde gehiagok baliatzen
dute ospakizunen bat haziak edo
zuhaitz txikiak landatzeko.
Aire librean egindako jarduera
ludiko bat izateaz gain, ingurumena
zaintzeko aukera bikaina da.
Jarduera hori egiterik ez badago,
lorezaintza-gune bat bisita dezakegu,
eta gure balkoian edo terrazan
landatzeko haziak edo landareak
eros ditzakegu.
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Hirugarren Zikloa | 28. jarduera

Gure arrastoa murriztu
komun batera bihurtuko dute, esate
baterako, “Inpaktu” bat, eta ekintza
bakoitzak “Inpaktu” gehiago edo
gutxiago balioko ditu, erabakitzen
denaren arabera.
Alor guztiak aukeratu ondoren, esperimentuaren hasieran informazioa
sartuko da. Zein da helburua? Inpaktua murrizteko neurriak aplikatzea,
hala nola uraren eta energiaren
erabilera murriztea, ontziak, papera eta beste materia batzuk
berrerabiltzea, mugitzeko ohiturak
aldatzea, eta abar.

Helburua

Gure ingurumen aztarna edo
aztarna ekologikoa ahalik eta
gehien
murriztea;
gure
esku
dagoen kontsumoa murriztea eta
ekosistemen eta biodibertsitatearen
ordena ez aldatzen eta ez oztopatzen
saiatzea.

Ideia nagusiak

Gure planetaren orekan ahalik
eta gutxien eragiteko baliabideen
kontsumoa murriztea.

Balaibideak

Ordenagailuak, tabletak, kalkuluorrien programa, kalkulagailuak, etab.

Garapena

Irakaslearekin batera, Matematikako
klasean, bere “asteroko aztarna
ekologikoa” kuantifikatzeko kalkuluorri batzuk sortuko dituzte. Alor hauek
agertuko dira: argia, gasa eta uraren
kontsumoa; ontzien birziklatzea; zero
kilometroko produktuen kontsumoa;
ontziratutako edo ontziratu gabeko
produktuen erosketa; egindako
joan-etorrien kopurua eta modua,
eta abar. Asmatutako neurri-unitate

Hilabetero kalkuluak errepikatuz zifrei erreparatuko diegu, gure ekintza
arduratsuekin
kontsumo-zifrak
murrizten direla ikusteko.

Gehiago

Planetako
aztarna
ekologikoa
murrizteko ideiak ematen dituen test
bat egingo da.
Gure eguneroko bizitzako ekintza
bakoitzak zenbat kutsatzen edo
kontsumitzen duen erakusten duten
aztarna ekologikoko kalkulagailu
asko daude.

Etxean

Etxeko erritmoen zerrenda bat
egingo da: zer ordutan ikasten den,
kozinatzen den, dutxatzen garen; noiz,
non, zer maiztasunekin egiten den
erosketa, eta abar. Informazio guztia
aztertuko da, energia-kontsumoa
murrizteko edota beharrezkoak ez
diren erosketak ekiditeko ordutegiak
edo ohiturak aldatzen saiatuko dira.
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Hirugarren Zikloa | 29. jarduera

Gure dietak eragina du
Helburua

Pertsonon dietak ere eragin handia
du planetaren osasunean. Eragin
hori murrizteko zer aldaketa egin
daitezkeen hausnartuko da. Berdin
eragiten al du barazkiak edo haragiak
jateak? Dieta mediterraneoa beste
dieta batzuk baino jasangarriagoa
al da? Zer nutriente dira benetan
ezinbestekoak eta zein gainbaloratuak
edo
gaindimentsionatuak
gure
dietan?

Ideia nagusiak

Dieta orekatu bat diseinatzea,
dieta horrek ingurumenean dituen
ondorioak kontuan hartuta.

Balaibideak

Ordenagailuak,
tabletak,
Power
Point edo Prezzi motako aurkezpenprogramak. Paper laukidunak eta
margoak.

Garapena

Inguruneako edo Natur Zientzietako
klasean,
taldeka,
nekazaritzako
elikagaien industriak planetan duen
eraginari buruzko informazioa bilatuko
dute: bai zereal, barazki eta fruta
industriarena, baita abeltzaintzarena
ere (behiak, txerriak, hegaztiak eta
abar).
Faktore
ugari
aztertuko
dira:
laborantzarako
uraren
beharra,
plastikoekin egindako negutegien
inpaktua, abeltzaintzak behar dituen
elikagai tonak, animalia horiek
atmosferan
aireratzen
dituzten
CO2 isuriak, eta abar. Gai horiei
guztiei buruzko nazioarteko ikerketa
ugari daude, eta horietako batzuk
Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio
Batuen Erakundearen (FAO) weborrian daude jasota. Informazio hori
oso modu sinplean jasoko dute,
laukidun orri bateko laukitxoak
kolore
desberdinekin
margotuz
(berdea barazkientzat, horia zereal
eta lekaleentzat, gorria haragientzat,
urdina arrainarentzat eta abar).
Elikagai-zati
bakoitzari,
inpaktu
ekologikoaren arabera, balio bat
emango zaio laukitxoekin. Esaterako,
haragi puska batek, animalia hori
pentsuarekin eta bazkarekin elikatu
izana suposatzen duela, 10 laukitxo
hartuko ditu, eta gure menuko barazki
batek, aldiz, 1 besterik ez. Jakiak
zenbat eta elaboratuagoak izan,
aurrez kozinatutakoak esaterako,
orduan eta laukitxo gehiago hartuko
dituzte.
Horrela, paperean ikusiko dugu gure
eguneroko edozein menuk zenbateko
eragina duen. Behin guztia argi
dutenean, ordenagailuz aurkezpen
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bat prestatuko dute, mundu guztiak
ikusi eta partekatu ahal izan dezan.
Ikasle bakoitzari menu zehatz bat
eslei diezaiokegu, desberdintasunak
ikusteko. Adibidez: “Hanburgesa
gaua”, “hamaiketakoa ikastetxean”,
“nire otordu gogokoena” edo
“urtebetetze pastela” …

Gehiago

Aurkezpenak amaitzean, ikasleen
artean eztabaida bat egingo da,
eta ikastetxeak proposatzen duen
asteroko
dieta
ingurumenaren
ikuspuntutik baloratuko da.

Etxean

Asteko menu bat egingo da, jango
denaren eta erosiko denaren
inguruko kontrola izateko; ahalik
eta zereal, barazki eta fruta gehien
sartuko da, eta haragi eta janari
prozesatua murriztu. Ahal izanez
gero, erosketa egunero egingo da,
gehiegizko kontsumoa ekiditeko eta
erositako produktuak iraungi edo
txarrak ez jartzeko.

Diseinatutako platerak aldatuz zerbait
zuzendu baliteke, iradokizunak egin
ditzakete, baldin eta nutrizio-balioak
aldatzen ez diren.
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Eskola-mugikortasunari buruzko inkesta

Helburua

Oinez ibiltzeak, bizikletaz joateak
edota garraio publikoa erabiltzeak
gure
osasunari
eta
planetari
onurak baino ez dizkiola ekartzen
kontzientziatzea.

Ideia nagusiak

Ariketa fisikoa maiztasunez egitea,
forma fisikoa, kutsadura, energiakontsumoa eta familia-ekonomiaren
gastua
hobetzeko
ibilgailu
pribatuaren erabilera murriztea .

Balaibideak

Ordenagailuak, tabletak, inprimagailuak, papera, arkatzak eta boligrafoak.

Garapena

Gorputz
Hezkuntzako
klasean,
irakaslearekin batera, inkesta bat
prestatuko da eskolako ikaskide
guztiek, irakasleek eta familiek bete
dezaten, leku batetik bestera nola
mugitzen diren aztertzeko. Testa
prestatzeko,
adibidez,
Googleinprimakien txantiloia erabil daiteke,
praktikoa eta erraza dena. Lanegunei,
asteburuei eta oporraldiei buruz
galdetuko da, haien mugikortasunohiturak ahalik eta modu zabalenean
ezagutzeko. Nola datoz eskolara?
Zer distantzia dute? Zergatik egiten
dute horrela? Zer beharko lukete
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ohiturak aldatzeko? Ikastetxea prest
al dago patineteak, bizikletak eta
abar jasotzeko? Non aparkatzen
edo itxaroten dute autoek gure
ikastetxean? Inkestak egin ondoren,
informazioa jaso da eta datuak
aztertuko dira.

Gehiago

Etxean

Plan bat egingo da ibilgailua dutenen
kasuan honen erabilera murrizteko;
erabilera hori murriztean aurreztutako
diruarekin, hilean txango bat egingo
da, garraio publikoan, bizikletan edo
oinez, jakina!

Ikasleak, irakasleak eta familiak
mugikortasun berde baten alde egin
behar dela eta ibilgailu pribatuaren
erabilera murriztu behar dela
kontzientziatzeko, hiruhilean behin
ibilaldi bat antolatuko da. Gurasoelkarteak familiaren forma fisikoa
hobetzeko
martxa
nordikoko
jarduera kolektibo bat proposa
dezake, edota lasterketa solidario
batean parte hartu, non partehartzaileek egiten dituzten urratsak
kontatu eta euren jarduera fisikoa
saritzen den. Adibidez, Aldeas
Infantiles SOS erakundearentzat.
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Diputatu egun batez: Parte hartu!
Zer da Diputatu egun batez?
Urtez urte, programa hau zuzeneko
partaidetza-jarduera
bihurtzen
da
Espainiako
autonomia-erkidegoetako
parlamentuetan, haien babesarekin
egiten den Diputatu egun batez jardunaldiari esker.
Proiektu hau egiten ari bazara eta
GJHekiko
konpromisoaren
balioa
lantzen ari bazara, izugarri gustatuko
zaizu ikasleak jarduera interesgarri
horretan ikustea. Helburua da, gehienez
ere, orri bateko txosten bat prestatzea,
ikasgelan balio baten inguruan landu
eta hausnartu duzuena beste ikastetxe
parte-hartzaileekin konpartitzeko. Horrez
gain, ikasleekin konpromiso batzuk
prestatzeko eskatzen dizuegu, guztiok
hobera egiteko ikasleek zer proposatzen
duten jasoz.
Autonomia-erkidego bakoitzean probintzia bakoitzeko ikastetxe batek
hartuko du parte, eta ikastetxe horrek
hemizikloan dagoen aulki kopuruaren
araberako ikasle kopurua eraman dezake
parlamentura. Oholtzara igota, ikastetxe
bakoitzeko bozeramaileak prestatutako

idatzia eta konpromisoak azalduko
ditu, eta guztiek irakurri ostean, haurrek
bozketa egingo dute gustukoena aukeratzeko. Botoak zenbatuta, emaitzak
aurkeztuko dira. Egun batez diputatu
izatea partaidetza-esperientzia aberatsa da. Zuek bezala ikasturtean zehar
balio bat lantzen aritu diren beste
ikastetxe batzuetako ikasleekin egun
bat partekatzeko aukera emango dizue.
Haiek ere interes handia dute balioetan
hezteko, Aldeas Infantiles SOSek
bezalaxe.
Informazio gehiago nahi baduzue
edo zuzenean Diputatu egun batez
jardunaldian izena eman nahi baduzue,
bidali mezu elektroniko (amelialopez@
aldeasinfantiles.es) bat programaren
koordinaziora. Bestela, deitu etengabeko
aholkularitza telefonora.

Etengabeko
aholkularitza
telefonoa

670 696 588
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Nola prestatu gure probintziako
ordezkari izateko?
HELBURUA

Debatea, parte-hartze aktiboa, balioen
gaineko hausnarketa, ideien ahozko
eta idatzizko azalpena sustatzea,
erabakitzeko eta konpromisoak maila
indibidual eta kolektiboan hartzeko
gaitasuna sustatzea.
Hona
hemen
jarduera
aurkezpena bideo formatuan.

honen

PARTE HARTZEKO
ESKAERA
Parte
hartu
nahi
baduzue,
helbide
honetan
(amelialopez@
aldeasinfantiles.es) egin dezakezue
eskaera datu hauek jarriz: ikastetxearen
izena, herria eta probintzia, irakasle
arduraduna, telefono finkoa eta mugikorra eta harremanetarako helbide
elektronikoa. Une horretan itxaronzerrenda batean sartuko zarete.

bezain laster jakinaraziko dizuegu.

HITZALDIA PRESTATZEA
Parte hartzeko eskaera onartua
izanaren baieztapena jaso baduzue,
zorionak! Zuen ikasleak Diputatu
egun batez ekitaldian egongo dira!

Lehentasuna ematen diegu ekitaldian
oraindik parte hartu ez duten
ikastetxeei, beraz, aurretik parte hartu
baduzue, posible da itxaron-zerrendan
geratzea.

Orain lanari ekin behar diozue.
Ekitaldiaren egunean irakurtzeko
hitzaldia prestatu, eta bozeramailea
eta konpromiso batzuk aukeratu
behar dituzue.

Eskaera egiten duzuenean litekeena
da oraindik ez jakitea noiz egingo
den Diputatu egun batez ekitaldia
zuen erkidegoan; dena dela, guk jakin

Hitzaldiaren
gaia
ikasturte
honetan landutako balioarena da:
erantzukizuna, Garapen Jasangarrirako Helburuekin 4. helburua-rekin
(kalitatezko hezkuntza), 5.arekin
(genero-berdintasuna) eta 13.arekin
(klimaren aldeko ekintza) lotuta
dagoena. Programaren jarduera batzuk lantzea gomendatzen
dizuegu, GJH hauek eta horien
inplikazioa ezagutzeko. Nahi izanez
gero, horiei guztiei buruz hitz egin
dezakezue edo, bestela, gehien
interesatzen zaizuenean zentratu.
Zuen hitzaldia jarduera horiek
egitean izandako esperientziei
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buruzkoa izan daiteke, edo GJH horiei
buruzko hausnarketak izan daitezke,
ikasleei azaltzeko saio bat edo batzuk
egin ondoren. Txostenean bertso-lerro
batzuk txerta daitezke, edo balioaren
esanahia adierazten duen fikziozko
istorioren bat, edo audientziarengana
iristeko bururatzen zaizuen beste
edozer.
Testuak ezin du orrialde bat baino
luzeagoa izan, garrantzitsua delako
irakurterraza izatea eta ekitaldiari
arintasuna
ematea.
Probintzia
bakarreko
erkidegoen
kasuan
(Asturias, Balear Uharteak, Kantabria,
Errioxa, Madrilgo Erkidegoa, Murtziako
Eskualdea edo Nafarroa) ikastetxeek bi
idatzi aurkeztu ditzakete baten ordez,
eta hautatuak zareten momentuan
esango zaizue.
Zuetariko
askok
testua
modu
kolektiboan egiten duzue, ikasleen
ekarpen guztiekin bateratze-lana
eginda. Beste batzuek nahiago duzue
idatzien lehiaketa bat antolatu eta
denen artean erakargarriena aukeratu.
Zuen esku dago nola egin.
Iazko ikasturtean egindako hitzaldien
adibide batzuk dituzue ikusgai hemen,
online bertsioan.

KONPROMISOAK
ERABAKITZEA
Txostenaren konklusio gisa, ikastetxe
bakoitzak
hainbat
konpromiso
aurkeztuko
ditu.
Konpromisoen
kopurua
erkidego
bakoitzetik
aurkezten den ikastetxeen kopuruaren
araberakoa izango da. Zuen partehartzea baieztatzen dizuegunean,
jakinaraziko dizuegu zenbat izango
diren.
Konpromisoek ahalik eta praktikoenak
eta zehatzenak izan behar dute,
haurrentzako egokiak. Hau da, haurrek
konpromisoa hartzeko eta betetzeko

modukoak.
Zuen txostena eta konpromisoak
jasotzen ditugunean, guk zainduko
dugu erkidego berean ahalik eta
errepikapen gutxien gertatzea.
Hori dela eta, gerta liteke, halako
kasu batean, zuen proposamena
zertxobait moldatzeko eskatzea.

BOZERAMAILEA
HAUTATZEA

Bozeramaile bat aukeratuko da,
eta hark irakurriko ditu hitzaldia eta
konpromisoak. Probintzia bakarreko
erkidegoen kasuan, ikastetxeek bi
hitzaldi eta bi bozeramaile eramango
dituzte, bat hitzaldi bakoitzeko.
Zenbait kasutan, bozeramailea
aukeratutako idazlanaren egilea
izango
da;
beste
batzuetan,
ikaskideek edo irakasle-taldeak
aukeratutako ordezkari bat izango
da. Bozeramailea nola hautatu ere
zuen esku dago.
Egokiena
bozeramaile
bakarra
hautatzea da, baina salbuespenak
egin daitezke, pertsona batek
hitzaldia irakur dezan eta beste
batek konpromisoak. Probintzia
bakarreko erkidegoen kasuan, aldiz,
beti bi hitzaldi eta bi hizlari egongo
dira. Kasu bakoitzean aztertuko da
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aukera horren egokitasuna.

DIPUTATU EGUN BATEZ
EKITALDIAREN LOGISTIKA
Gure programak formatu presentziala
izan ohi du, hau da, ikastetxeak beren
komunitateko Legebiltzarrera joaten
dira haurrentzako osoko batzar batean
parte hartzeko. Bertan, ikastetxe
bakoitzak bere hitzaldiak irakurri eta
bere
konpromisoak
hautestontzi
batean bozkatzen ditu.

bakoitzean zer egin behar den
jakinaraziko dizuegu.

Etxean

Familiak
gonbidatu
ditzakezue
beste ikastetxe batzuek legebiltzar
autonomiko ezberdinetan hizan
dituzten esperientziak ikus ditzaten.
Ekitaldia online formatuan egiten
bada, etxekoei ekitaldia zuzenean
ikusteko
gonbidapena
egin
diezaiekezue.

GARRAIOA
Zuen ohiko autobus konpainiarekin
harremanetan jarri beharko duzue.

IRUDI-BAIMENAK
Beste
puntu
garrantzitsu
bat
parte hartzen duten haurren irudia
erabiltzeko baimena kudeatzea da; izan
ere, ekitaldian argazkiak edo bideoak
egingo dira, komunikabideak joan
daitezke edota streaming bidez eman
daiteke. Atal hau oso garrantzitsua
da
pribatutasunerako
eskubidea
bermatzeko.
Legebiltzar bakoitzak bere xedapenak
ditu, eta, batzuetan, bere baimenereduak eta eskakizunak. Kasu
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Erantzukizuna

hezkuntzarekin, genero-berdintasunarekin eta klimaren aldeko ekintzarekin
Aldeas Infantiles SOS-ek helburu hauek lortzen laguntzen du:

