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Garapen Iraunkorrerako Helburuen 
Aldeko konpromisoaren balioa
Gelditu eta pentsatu 2019-2020

Konpromisoaren balioa Aldeas Infantiles SOSen ardatz nagusietako bat da. Guretzat, ezinezkoa da artatzen 
ditugun neska-mutil, gazte eta familiekin ez konprometitzea, badakigulako gugan konfiantza dutela eta haien kausak 
gurea ere izan behar duela. Konpromisoa, haurrekin lan egiten dugun guztiontzat –zuretzat ere bai, hezitzaile 
zaren aldetik–, etorkizunarekin konpromiso bat da, belaunaldi berrien alboan baikaude egunerokoan. Eta ez dute 
etorkizunik izango proiektu komun bat, helburu batzuk eta haiek betetzeko estrategiarik gabe. Hori dela eta, hertsiki 
lotu gatzaizkie NBEk 2030. urterako proposatu dituen Garapen Iraunkorrerako Helburuei (GIH), eta bide horretatik, 
heziketa-programa hau proposatzen dizuegu aurtengoan.

Aurten, GIHek proposatzen duten mundu-mailako 
hobekuntza-planarekin bat egitera ere gonbidatzen 
zaituztegu, egunerokoan balioetan hezten jarraitzera, 
eta hala, Garapen Iraunkorrerako 4. helburuak 
defendatzen duen kalitate oneko hezkuntza sustatzera. 
17 GIHen ikuspegi orokor bat prestatu dugu, hiru bloke 
didaktikotan banatuta. Lehenak pertsonak ditu ardatz. 
Ezingo dugu aurrera egin Lurrean bizi diren norbanako 
guztiek beren oinarrizko premiak beteta dituzten arte. 
Edozein lekutan jaiotzen direla ere, haur guztiek dute 
bizi-baldintza onenak bermatuta izateko eskubidea: 
goserik gabe, pobreziarik gabe, osasunarekin eta 
hezkuntzarekin, beren ahalmen guztiak baliatu ahal 
izan ditzaten.
Bigarren blokeari helduko diogu gero, ahalmen horiek 
gizartean nola islatzen diren ikusteko. Erabilgarri 
sentitzeko, inplikatzeko eta parte hartzeko konpromisoa 
da. Norberak bere esku dagoena egitea hiri atseginak 
sortzeko, lanpostuekin eta ideia- eta kultura-
trukearekin, orekan. Amaitzeko, hirugarren blokean, 

Lurreko ingurumenarekiko, ozeano eta itsasoekiko, 
baso eta oihanekiko, eta landare eta animaliekiko 
konpromisoa landuko dugu. Ikasiko dugu zergatik 
den hain garrantzitsua mundu garbi, justu eta baketsu 
baten alde borroka egitea. Proposamen-mordoa egingo 
dizkizuegu, zuek ere denontzako etorkizun hobe baten 
aldeko erronka unibertsal honen parte izan zaitezten. 
Zuen lan egiteko modura are gehiago egokitze 
aldera, aurten ere lau curriculum-ibilbide proposatzen 
dizkizuegu: lehenengoan, indarkeriari aurre hartzeko 
eta eskola-jazarpenaren kontrako jarduerak dituzue; 
bigarrenean, genero-berdintasuna landu ahal izango 
duzue; hirugarrenean, gure programa sozialetan 
horrenbeste aplikatzen ditugun askotariko adimenak 
jorratzen dira; eta laugarrenean, ingurumen-hezkuntza 
ardatz duen ibilbide bat duzue.
Eskerrik asko zuen ikastetxeetan hain ongi hartzen 
gaituzuelako, eta eskerrik asko, baita ere, 20 urteotan 
gurekin batera balioetan heztearen alde lan egiteagatik. 
Har ezazue agur bero bat. 

50 tutoretza, elkarrekin etorkizun hobe bat eraikitzeko

https://www.sdgsinaction.com/es.html
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Nola erabil dezakezue programa hau?
50 tutoretza, gustu 
guztientzat

Jarduera bakoitza 50 minutuko saio batean 
garatzeko dago pentsatuta, baina haietako 
asko denbora gehiagoz landu daitezke, 
sakondu nahi bada. 

 Jarduerak pixkanaka egin daitezke, hiruhileko 
bakoitzean gai-bloke batekoak aukeratuz.

Jarduerak ez dira ordenan egin behar, baizik 
eta non landuko diren kontuan hartuta; hau da, 
tutoretza-saio batean edo curriculumeko arlo 
jakin batean, hala nola Euskaran, Naturaren 
edo Gizarte Zientzietan, Arte edo Musika 
Hezkuntzan.

Garapen Iraunkorrerako Helburuei buruzko 
aste kultural batean kontzentratu daiteke 
programa osoa, eta familiak ere gonbida 
daitezke parte hartzera.

Proposatzen diren lau ibilbide berrietako 
bat balia daiteke: generoarena, askotariko 
adimenena, ingurumenarena, edo indarkeriaren 
eta eskola-jazarpenaren prebentzioarena.

 

“A zer dilema!” 
programa osagarria
Gure programak osagarriak ditu sarean, hala nola “A 
zer dilema!”; horretan, dilema moralak proposatzen 
dira, Manuel Segura pedagogoaren metodologiari 
jarraituz. Eguneroko egoeretatik abiatuta, moralki 
edo etikoki modu batera edo bestera heldu 
beharreko gaietara hurbilduko gara. Jolas horretan 
ez dago irabazle edo galtzailerik, erantzun on edo 
txarrik, baizik eta hausnartzeko proposamen oso 
praktikoak ikasle zein familientzat. 

Ikusi dilemak hemen.

Ikusi zer egiten dugun Aldeas 
Infantiles SOSen
Aldeas Infantiles SOSen babesgabetasun- edo 
zaurgarritasun-egoeran dauden haur, gazte eta 
familiekin egiten dugun lana pixka bat gehiago 
ezagut dezazuen nahi genuke. Horretarako, 
hainbat jardueratan, gure babes- eta prebentzio-
programekin zerikusia duten adibideak txertatu 
ditugu. Asko poztuko ginateke esteketan klik 
egin eta gure orrialdeetara sartuko bazinate, 
egunerokoan Garapen Iraunkorrerako Helburuak 
nola lantzen ditugun ikus dezazuen.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/
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Konpromisoari buruzko ibilbideak.
Genero-berdintasuna
Genero-kontuak lantzeko interes berezia baldin baduzue, 
gizon edo emakume izatea berdintasuna lantzeko 
aitzakiatzat hartuta, hauxe da zuen ibilbidea. Gizateriak 
oraindik eta protagonismo handiagoa eman behar dio 
emakumeari, denok nahi dugun etorkizunean dagokion 
papera izan dezan. Garapen Iraunkorrerako Helburuei 
berdintasunaren ikuspuntutik begiratzeko unea da, batez 
ere emakumeen begirada lehen planoan jarriz. 

Jarduerak: 
8, 13, 14, 15, 19, 27 eta 50.

Askotariko adimenak
Segurtasun osoz dakigu pertsona bakoitza bakarra dela eta 
ahalmenez beteta dagoela. Irakasle-jardunaren funtsezko 
parte bat da ikasleei beren talentua aurkitzen eta autoestimua 
eta autokontzeptua hobetzen laguntzea. Jarduera hauetan, 
hezkuntza klasikoak 
tradizionalki aintzat hartu ez dituen adimenak landu nahi 
dira; adimen musikala, artistikoa, fisikoa, interpertsonala 
eta erreflexiboa, hain zuzen ere. Haur guztiak berezi eta 
baliotsu sentituko dira, beren abileziez harro eta aurrera 
egiteko gogoz. 

Jarduerak: 
1, 3, 8, 10 eta 11.

Ingurumen-hezkuntza
Garapen Iraunkorrerako Helburuak zuzenean daude lotuta 
ekologia guztion ohitura bat izango den etorkizun batekin. 
Ingurumena, natura eta ekosistemak errespetatzea eta 
baliabideak eta energia modu kontziente eta jasangarrian 
baliatzea ikasturte honetan ingurumena lantzeko ildo 
interesgarriak izango dira. 

Jarduerak: 
16, 17, 18, 22, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 eta 48.

Eskola-jazarpenari aurrea hartzea
Gai-bloke bakoitzean, gisakoen arteko jazarpenaren gaia 
berariaz lantzeko proposamenak dituzue, hezkuntza-ziklo 
guztietarako, eta GIH jakin baten barruan; izan ere, helburu 
horrek eragin berezia du pertsonen eta herrien arteko 
bizikidetza baketsuan. Horrela, jarraipena ematen diogu 
duela bi ikasturte hartutako ikasgeletako indarkeriaren aurka 
borroka egiteko konpromisoari, tutoretzen bidez ikastetxean 
dituzuen jazarpenaren aurkako protokolo espezifikoak osatu 
edo sendotu ahal izan ditzazuen.

Jarduerak: 
12, 31 eta 49.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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1. blokea:
ni bezalako pertsonak: gizabanakoen oinarrizko premiak.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Lurrean, 7.500 milioi pertsonatik gora bizi gara. Zaila da 
kopuru hori imajinatzea, baina saia zaitez: zeure buruan, 
urrundu Lur planetatik, egin hegan haren gainetik, 
eta saiatu milaka, milioika eta milaka milioi pertsona, 
bizitza, historia irudikatzen. Elkarrekin bizi gara hemen, 
unibertsoan: gure planeta urdinean, gure etxean. 
1800ean, Lurra 1.000 milioi biztanle izatera iritsi 
zen. 200 urte eskasean, zifra hori izugarri hazi da: 
zazpi bider handiagoa da orain. 1930etik hona, 
5.000 milioi pertsona baino gehiago jaio dira, 
aurrerapen teknologiko asko egin direlako eta gero 
eta jende gehiagok jasotzen duelako osasun-arreta. 
Batzuentzat, zifra horiek giza adimenaren arrakasta 
erakusten dute, eta beste batzuentzat, arriskutsuak 
dira. Pentsa dezagun nola eragingo dion hazkunde 
horrek geure bizi-mailari eta -kalitateari. Gero eta 
gehiago baldin bagara, nola lortuko dugu pobreziarik 
ez egotea, eta denok izatea jatekoa, osasun-
arretarako sarbidea, hezkuntza eta berdintasuna? 
Gure oinarrizko premiak jokoan daude, eta 
irudimentsuak izan behar dugu denontzat aukera- 
eta baliabide-berdintasuna bermatu nahi baditugu. 
Hori dela eta, Nazio Batuen Erakundeak (NBE) 
bide-orri bat proposatu du, Garapen Iraunkorrerako 
Helburu batzuekin; izan ere, oinarritzat hartu 
dituen zenbait ikerketaren arabera, konpromisoz, 
adimenez, zuhurtziaz, soiltasunez eta errespetuz 
jokatzen badugu, denok harmonian bizitzeko behar 
adina baliabide eta espazio dago. Sinesten ez 
baduzue, albistegiek gure munduaren alderik ilunena 
erakusten dutelako izango da. Baina zifrek ez dute 
gezurrik esaten, eta azken 20 urteetan, pobrezia eta 
gosea erdira murriztu dira, nahiz eta oso agerikoak 
izaten jarraitzen duten, eta ez pobreez hitz egitean 
burura etortzen zaizkigun herrialdeetan bakarrik. 
Asko daukagu egiteko mundu justuago batean bizi 
eta herritar guztiek beren oinarrizko premiak beteta 

izatea nahi badugu.   
Eta zein dira, bada, premia horiek? Hasteko, bizitzeko 
behar adina elikagai izatea, zenbait pertsona oraindik 
gosez bizi baitira. Denontzat elikagaiak sortzen 
dituen planeta aberats eta emankor bat dugu, eta 
beraz, antolatu egin behar gara elikagai horiek 
txoko guztietara iristeko, baita egoerak kritikoagoak 
direnean ere (hondamendi naturalak, gerrak), eta 
janaririk inoiz ez alferrik galtzeko edo bota behar 
izateko. Lortu behar dugu inork ez igaro behar 
izatea egun bat bera ere jatekorik gabe. Horrez gain, 
denontzat gutxieneko baliabide batzuk eta osasun-
arreta unibertsala bermatu behar ditugu. Gaur egun, 
aurrerapen mediko eta zientifikoei esker, primerako 
bizi-kalitatea daukagu. Ezagutza horiek gizateria 
osoarekin partekatu behar ditugu, inor ez dadin 
geratu txertorik edo oinarrizko sendagairik gabe, 
Lurreko farmazia guztietan egon beharko bailukete.
Hasi zu zeu txip-aldaketa hori egiten eta lehen 
mundua, hirugarren mundua eta antzeko terminoak ez 
erabiltzen. Mundu bakarra dago, eta gizaki guztiona 
da. Ez dago lehen mailako eta bigarren mailako 
herritarrik. Pertsona guztiak gara berdinak, eta denok 
ditugu eskubide berdinak: kalitate oneko hezkuntza, 
etxebizitza duina, bizimodua atera ahal izateko lan 
bat… Planeta guztiona da, baita giza jakinduria 
ere. Zenbat eta gizarte berdinzaleagoa, orduan eta 
aurreratuagoak eta zoriontsuagoak izango gara.   
Itsasontzi berean baldin bagoaz, norabide berean 
arraunean egiteko konpromisoa hartu behar dugu, 
itsasontzia ez dadin hondoratu. Ez da erraza 
izango, baina helburua da denok aurrera egitea eta 
inor atzean ez uztea. Lurraren ondasunak denonak 
dira, eta denok dugu ongizaterako eskubidea, 
norbanako gisa eta herri gisa ahalik eta gehien 
garatu ahal izan gaitezen.  

Lehen zikloa 

Goi-zikloa 

LZ

G

1. blokea:
ni Bezalako pertsonak: gizabanakoen oinarrizko premiak.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Kalkuluen arabera, munduan 700 milioi pertsonatik gora bizi dira muturreko 
pobrezia-egoeran, egunean euro bat eskasekin. Egoera latz horretan, 
kosta egiten zaie premia oinarrizkoenak ere betetzea, hala nola elikadura, 
osasuna eta hezkuntza. Jeffrey Sachs ekonomialariak dioenez, 20 urtean 
desagerraraz liteke pobrezia, baldin eta planetako herrialde aberatsenek 
urtean 175.000 milioi dolar –guztizko diru-sarreren %1– baliatuko balituzte 
haren aurka borrokatzeari. Guztizkoaren % 1ek ez du horrenbeste ematen, 
ezta? 

Gure herrialdea estatu aberatsa da, pertsonek, oro har, 30 euro baino gehiago 
(hilean 900 euro) baitituzte bizitzeko. Hala eta guztiz ere, pobrezia egon 
badago, eta zenbait pertsonak ez dituzte beteta beren oinarrizko premiak. 
Guztion ahaleginarekin, egoera bidegabe horrekin amaitu beharko genuke. 
Batzuetan, egunerokoan, pentsa genezake pobrezia horrek ez digula 
eragiten, baina hori ez da egia. Gizartearen ongizatea gizarteko kide guztien 
ongizatearekin lotuta dago. Pobreziak berdintasunik eza eragiten du, eta 
horrek kalte egiten dio hazkunde ekonomikoari eta kohesio sozialari; horrek, 
era berean, tentsio politiko eta sozialak areagotzen ditu, eta kasu batzuetan 
egonkortasunik eza eta gatazkak dakartza. Borroka egin dezagun, denok 
aukera-berdintasunean bizi gaitezen. Mundu justuagoa bat posible da.

1. helburua: 
pobrezia desagertzea.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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1
Familia-ekonomiaren infografiak egiten.

Helburua:  krisialdiaren aurreko eta ondorengo gure herrialdeko 
egoera sozial eta ekonomikoari buruzko informazioa biltzea, 
eta nork bere ondorioak ateratzea.

Ideia nagusiak:  egungo gizarteari buruz hausnartzea eta 
pentsatzea nola eragiten dion ekonomiak pertsonen bizitzari. 
Informazioaren adierazpen grafikoa.

Baliabideak: ordenagailuak eta infografiak egiteko programa 
informatikoa.

Garapena: proposatu ikasleei familien egoera ekonomiko 
eta sozialari buruzko informazioa bilatzeko, krisia hasi baino 
urte batzuk lehenagotik hasi eta gaur egunera arte: soldatak, 
alokairuaren batez besteko prezioa, hipoteka baten batez 
besteko prezioa, oinarrizko horniduren kostua, erosketen 
prezioa, aurrezteko ahalmena… Informazio horrekin 
guztiarekin, egin dezatela infografia bat, datuak azkar ikusi 
eta ondorioak atera ahal izateko. Garrantzitsua da, datuak ez 
ezik, datuok modu sinple, eraginkor eta erakargarri batean 
adieraztea.

Etxean: hitz egin dezatela gurasoekin krisiak familiako 
ekonomian izan duen eraginari buruz. Egon al dira lanarekin 
lotutako aldaketak edo aldaketa ekonomikoak etxean? 
Nolakoak? Egin behar izan al dira murrizketak, erabili behar 
izan al dituzte aurrezkiak, edo bilatu behar izan al dituzte beste 
diru-sarrera batzuk? 

Gehiago:  bildu beste herrialde batzuetako datuak, Europakoak 
eta Europaz kanpokoak, eta egin alderaketa bat.

G

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.canva.com
https://datosmacro.expansion.com/paises
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2
Edonori gerta dakioke. 
Krisialdiko historiak.

Helburua: beti pentsatzen dugu pobrezia besteei gertatzen 
zaiela, baina hori ez da egia. Edonor igaro daiteke egoera 
ekonomiko zail batetik.

Ideia nagusiak: denok gaude arriskuan; edonork izan ditzake 
zailtasun ekonomikoak eta pobreziarekin lotutako arazoak.

Baliabideak:ordenagailuak edo tabletak eta Interneterako 
konexioa.

Garapena:  beti iruditzen zaigu pobrezia urrutiko herrialdeetan 
gertatzen dela: Burundin, Kongon, Etiopian, Nigerian… Baina 
gurean ere badago pobrezian bizi den jendea. Gainera, 
pobrezian bizi direnen kopuruak gora egin du 2007an 
gertatutako krisialdi ekonomikoaren ondorioz. Urte horietako 
egoera ekonomikoaren ondorioz pobrezian bizi behar izan 
duten pertsonen kasuak bilatu beharko dituzte ikasleek 
Interneten. Egin dezatela bateratze-lana, eta proposa dezatela 
zer egin zitekeen halako kasurik ez gertatzeko edo nola lagun 
diezaieketen oraindik egoera horretan daudenei.

Etxean: esan galdetzeko gurasoei ezagutzen ote duten 
2007ko krisiak gogor eragin zion norbait eta zer egin zuen 
aurrera jarraitzeko.

Gehiago:  pobrezia-egoerara irits gaitezke, baina posible da, 
baita ere, gauzek hobera egitea eta egoera horretatik onik 
ateratzea. Bila ditzatela kasu horien adibideak ere Interneten.

3
Moldatu gutxiagorekin. 
Zenbat gastatzen duzu? Zenbat behar duzu?

Helburua: norbere gastuen kontrola hartzea. Dirurik ez xahutzen 
saiatzea eta beharrezko gauzak edo nahi ditugunak erostea, baina 
alferrik gastatu gabe.

Ideia nagusiak: aurreztea, austeritatea, sen ona eta antolaketa.

Baliabideak: ordenagailuak eta kalkulu-orriak egiteko programa 
informatikoa.

Garapena: kasgelan, sortu kalkulu-orri bat, norberaren hileko diru-
sarrerak eta gastuak (benetakoak edo asmatutakoak) idazteko. 
Gaika banatu daitezke. Diru-sarrerak: gurasoen asteroko paga; 
urtebetetze-egunean, Gabonetan eta halakoetan jasotako dirua; 
ordaindutako lanaren truke jasotako dirua (haurrak zaintzen edo 
eskola partikularrak ematen lan egiten badute, adibidez). Gastuak: 
janaria, arropa, aisia, telefono mugikorra eta abar. Joan informazioa 
sartzen hiruhileko osoan zehar. Azkenean, azter dezatela emaitza 
eta kalkula ditzatela batez bestekoak, diru gehien zertan gastatzen 
duten ikusteko. Bestalde, gastu guztiak beharrezkoak ote diren 
azter dezakete, eta dirua alferrik gastatzen duten, gehiago aurreztu 
dezaketen… Egin eztabaida bat eta adostu ondorioak denen artean.

Etxean:  proposa diezaietela gurasoei antzeko kalkulu-orri bat 
egiteko, familiaren diru-sarrerak eta gastuak zein diren ikusteko. 
Hasi eta hilabetera, azter ditzatela emaitzak. Diru asko xahutzen 
dute ala kontrolez kontsumitzen dute?

Gehiago: aurrezpen-proiektu bat, helburu solidarioarekin. Astero 
kausa bati diru-kantitate bat ematen saiatuko gara, beharrezkoa 
ez den gastu batetik aurreztuta. Azkenean, ikusi zenbat aurreztu 
ahal izan duzuen, eta eman dirua kausa solidario bati (donazioen 
gure esteka iradokitzen dizuegu, arrisku-egoeran dauden haurren 
aldeko lanarekin bat egin nahi baduzue). Oso gutxirekin asko 
lagundu daiteke.

LZ LZ
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Zifrek diote gaur egun 800 milioi pertsonatik gora bizi direla gosez munduan. 
Gosearen eta malnutrizioaren eraginez, pertsonak errazago gaixotzen dira; 
hori dela eta, ez dira beren diru-sarrerak handitzeko eta bizi-baliabideak 
hobetzeko gai. Gurpil zoro bat da.
Besteak beste, nekazaritza-sektorea oso garrantzitsua da gosea 
desagerrarazteko. Nekazaritza ondo kudeatzen bada, elikagaiz hornitu 
ditzake munduko biztanle guztiak, baina, horretarako, inbertsio handia 
egin behar da eta nekazaritza-bioaniztasuna hobeto baliatu behar da. 
Horri lotuta, nekazariak eta tokiko merkatuak babesteko konpromisoa har 
dezakegu; helburu hau betetzen laguntzeko eskatu diezaiekegu gobernuei 
eta enpresei; edo bat egin eta Gosearen Aurkako Munduko Mugimenduaren 
“Gosearen aurkako erronka” ekimenean parte har dezakegu.  
Beste gakoetako bat da elikagaiak modu bidezkoago batean banatzea, 
eta kontsumoa arrazoizkoa, zuhurra eta errespetutsua izatea. Kalkuluen 
arabera, Ameriketako Estatu Batuetan, 40 milioi tona janari botatzen dira 
urtean zaborretara; horrekin, gosez bizi diren 800 milioi pertsonei jaten 
emango genieke. Eta gurean ere ez gara atzean geratzen: gutako bakoitzak 
urtean 160 kg janari baino gehiago botatzen du zaborretara. Har dezagun 
zifra hori murrizteko eta janaririk alferrik ez galtzeko konpromisoa.  

2. helburua: 
inork goserik ez izatea.
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4
Jantoki sozialak.  

Helburua: esku hartzea, NBEren Garapen Iraunkorrerako 
Helburuen programak esaten duen bezala.

Ideia nagusiak: parte hartzea, laguntzea, solidarioa izatea, 
ekitea.

Baliabideak: elikagaiak eta askotariko premia-premiazko 
produktuak.

Garapena: ikasleak hiri edo herri handi batean bizi badira eta 
jantoki sozial bat baldin badute etxetik hurbil, antolatu bisita 
bat tutorearekin, eta hitz egin bertan boluntario gisa aritzeko 
aukerari buruz. Herrian ez baldin badago jantoki sozialik, 
antolatu premia-premiazko elikagai ez-galkorren bilketa 
boluntario bat, elikagai-bankuren batera eramateko.

Etxean: antola daitezela premiazkoak eta osasungarriak 
ez diren elikagai gutxiago erosteko, hala nola azukredun 
freskagarriak, aperitibo gaziak, gozoki prozesatuak eta abar. 
Aurreztutako diruarekin, eraman ditzatela premia-premiazko 
elikagaiak janari-bilketa egiten duen elkarteren batera.

Gehiago: zabaldu ekintza ikastetxe osora. Aldeas Infantiles 
SOSek gure eguneko zentroetara joaten diren haurrentzako 
askari solidarioekin laguntzeko konpromisoa hartu du, eta 
krisi-garaian, jantoki-bekak sustatu zituen bai ikastetxeetan 
bat familientzat eta krisi-garaian, jantoki-bekak sustatu zituen 
bai ikastetxeetan bai familientzat. Ikusi hemen gure programei 
buruzko bideo batzuk.  

G
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5
Errezeta-liburua, baliabide gutxirekin.

Helburua: dieta askotarikoa eta orekatua diseinatzea, diru 
asko gastatu gabe.

deia nagusiak: aurrezpena eta nutrizioa; janaria prestatzen 
ikastea eta askotariko errezetak eskura izatea.

Baliabideak: liburuxka edo egunerokoa, errezetak idazteko 
eta norbere sukaldaritza-liburua sortzeko.

Garapena: adostu gutxi gorabeherako aurrekontu bat 4 
kideko familia bati gosaria, bazkaria eta afaria prestatzeko 
beharrezko osagaiak eta produktuak erosteko; aurrekontuak 
mugatua izan behar du, baina otorduek askotarikoak eta ahalik 
eta osasungarrienak izan behar dute. Proposamena egiteko, 
bilatu ditzatela ideiak aldizkarietan edo sukaldaritza-liburuetan. 
Ikasleek errezeta bana ekarri beharko dute, aldez aurretik 
etxean prestatu dutena. Nahi izanez gero, errezetaren emaitza 
ekar dezakete ikasgelara, denok dastatu ahal izateko.

Etxean:  prestatu dezatela egokitu zaien errezeta, eta 
aurkeztutako beste errezeta batzuk edo berriak ere probatu 
ditzakete bukaeran. Baldintza bakarra da errezeta merkeak 
eta nutritiboak izatea.

Gehiago: aukeratu errezeta onenak, eta osatu errezeta-liburu 
bat. Ilustratu marrazkiekin edo argazkiekin. Aldeas Infantiles 
SOSen eguneko zentro batzuetan, baliabide gutxiko familiei 
zuzendutako hitzaldiak antolatzen dira, elikagaiak modurik 
orekatuenean aprobetxatzen ikas dezaten. 

Zer egiten du gorputzak elikagairik 
ez duenean?  

Helburua: ulertzea zer gertatzen zaion giza gorputzari 
beharrezko elikagaiak jasotzen ez dituenean.

Ideia nagusiak: biologia, kimika, nutrizioa.

Baliabideak: ordenagailuak eta Prezzi, Power Point edo 
antzeko programaren bat.

Garapena:  banatu ikasleak taldetan: aurkezpen ilustratu eta 
informatibo bat egin behar dute, giza gorputzak elikagairik ez 
duenean nola erreakzionatzen duen azaltzeko. Zer gertatzen 
da sei orduz ezertxo ere jaten ez dugunean? Eta hamabi 
orduz? Eta egun oso batez? Eta hiru egun egoten garenean 
baraurik? Nola erreakzionatzen dute gure organoek, martxan 
jarraitzeko?

Etxean: galdetu diezaiotela familiari noizbait baraualdia egin 
ote duten eta zenbat denborakoa. Nola sentitu dira? Nola 
erreakzionatu du gorputzak? 

Gehiago:  bukatzeko, ikasgelan gaiari buruzko aurkezpen 
guztiak egin eta gero, ikusi denek batera bideoa; gaiari buruzko 
muntaia labur eta argigarri bat da. 

6
LZ G
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Txertoei, medikuntzari oro har eta prebentzioari esker, oso aurrerapen 
garrantzitsuak egin dira osasun-arloan; esate baterako, gaur egun 1990ean baino 
17.000 haur gutxiago hiltzen dira egunean. Hala eta guztiz ere, aurrerapenak 
aurrerapen, oraindik 5 urtetik beherako haur gehiegi hiltzen dira munduan.

Hori dela eta, NBEren Garapen Iraunkorrerako Agendaren berehalako 
lehentasunetako bat da hilkortasun-tasa horri aurre egiteko arau-multzo 
bat martxan jartzea: osasun-sistemak modu eraginkorragoan finantzatzea, 
saneamendua eta higienea hobetzea, mediku-zerbitzuetarako sarbidea zabaltzea 
eta ingurumenaren kutsadura murrizteko aholku gehiago ematea, besteak beste. 

Egoera pribilegiatu batean gaude. Txertoak, sendagaiak eta oso kalitate oneko 
osasun-sistema ditugu eskura. Daukan garrantzia eman behar diogu, eta 
horretarako modurik onena gure osasuna ahalik eta gehien zaintzea da, ohitura 
osasungarrien bidez, gaixotasunak sendatu beharrean, haiei aurrea hartuz. 

3. helburua: 
osasuna denontzat. 

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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7
Loaren egunkaria, ametsen egunkaria.

Helburua: medikuek gomendatzen duten moduan, ondo 
atseden hartzea ere ohitura osasungarri bat da. Ez dugu 
ahaztu behar.

Ideia nagusiak: lo indarberritzailea, lo sakona, behar adina 
ordu lo egitea eta atseden hartzea.

Baliabideak: egunkaria, boligrafoa edo arkatzak. 

Garapena: Tutoretzako saioan, ikasleek loaren egunkari bat 
egiteko konpromisoa hartuko dute. Hiruhileko osoan, goizero 
esnatzen direnean, datu hauek idatzi beharko dituzte: zenbat 
orduz egiten duten lo; nolakoa izan den loaren kalitatea: esnatu 
al dira gauaren erdian?, altxatu al dira?, zarata entzun al dute?; 
ametsik egin duten eta zer amestu duten… Hiruhilekoaren 
amaieran, gonbidatu mediku edo pediatra bat eskolara, 
hainbat aholku emateko: egunean zenbat ordu lo egin behar 
diren, nolakoa izan behar duen loak ondo atseden hartzeko, 
eta zer gertatzen den ondo atseden hartzen ez bada.

Etxean: egunean lo egin beharreko gutxieneko ordu-kopuru 
bat ezarriko dute. Gurasoei eta anai-arrebei gogorarazi 
beharko diete lo gutxi egiten dutenen artean ohikoagoak direla 
obesitatea, kolesterola, gutxiegitasun kardiakoa… Egunean 
gutxienez zortzi ordu lo egitea da onena.

Gehiago:  egindako ametsen egunkari bat idatziko dute, eta 
kezka eragiten dieten gaiekin lotzen saiatuko dira, edo egunean 
zehar izandako esperientziekin, entzundako istorioekin… 
gauean, informazioa artxibatzen ari denean, gure burmuinak 
nola funtzionatzen duen ulertzeko.

LZ
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Osasun-arloko lanbideak (Graduak eta Goi 
Mailako eta Erdi Mailako Lanbide Heziketa).

Helburua: ikustea osasun-arloarekin lotutako zenbat ziklo eta 
ikasketa dauden.

Ideia nagusiak: askotariko adimenak, hainbat heziketa-ziklo 
eta hezkuntza-ibilbide.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak edo mugikorrak.

Garapena: tutorearekin batera, ikasleek osasun-arloarekin 
lotutako zer ikasketa dauden ikusiko dute. Sektore honen 
barruan, karrerarik ezagunenak Medikuntza eta Erizaintza 
dira, baina beste aukera asko daude. Medikuntzaren barruan, 
espezializazio asko daude: kirurgia, oftalmologia, ginekologia… 
Osasun mentala interesatuz gero, Psikologiako edo Psikiatriako 
ikasketak bilatu ditzakete; lanbide fisikoak gogokoago badituzte, 
fisioterapeuta edo osteopata izateko ikasketak ere badaude. 
Azkenik, ikerketaren aukera ere badute, eta hainbat karreraren 
bidez egin daiteke: Biomedikuntza, Fisika, Kimika… Adimen-
mota guztietarako aukerak. Aukera izanez gero, joan daitezela 
hezkuntza-azoka batera edo osasun-arloko ikasketak eskaintzen 
dituen unibertsitate batera, programak eta gai-zerrendak 
sakonago aztertzeko. 
 
Etxean:  familiarekin, egin dezatela zer orientazio bokazional 
duten ikusteko test bat. Erantzunak fidagarriak izan daitezen, 
egia osoa erantzun behar dute, norberaren interesak eta 
gaitasunak kontuan hartuta.

Gehiago:  hainbat GKEk osasun-arreta bermatuta ez dagoen 
herrialdeetan egiten duten lanari buruzko informazioa bilatu 
dezakete. Aldeas Infantiles SOSek 77 ospitale ditu mundu 
osoan, osasun-arazoak dituzten haur, nerabe eta familiei 
962.000 tratamendu eskaintzeko. 

8 9
Bizi-itxaropena.

Helburua: jakintza boterea da. Zenbat eta gehiago jakin 
gaixotasunei eta haien kausei buruz, orduan eta aukera 
gehiago izango ditugu haiei aurre egiteko.

Ideia nagusiak: informazioa, analisia eta prebentzioa.

Baliabideak: mugikorra, bideokamera, ordenagailua, 
editatzeko programa, etab.

Garapena: Naturaren Zientzietako saioan, banatu ikasleak 
lauzpabost kideko taldetan. Talde bakoitzak gurean heriotza 
gehien eragiten dituen gaixotasun nagusietako bat aukeratu 
behar du. Ondoren, hari buruzko dokumental txiki bat 
egin beharko dute: heriotza-tasari buruzko datuak, azken 
hamarkadetan izandako bilakaera, nola garatzen den, 
nola prebenitzen den… Gaixotasun hori duten pertsonak 
elkarrizketatu ditzakete, edo sendatu diren gaixoak, mediku 
espezializatuak… Informazio guztiarekin, eta hasieran 
idatzitako gidoiari jarraituz, bideoa editatu eta ikasgelan 
erakutsi beharko dute.

Etxean:  gurasoei galdetuko diete zergatik hil ziren aitona-
amonak –baldin eta hilda badaude–, osaba eta izeba zaharrak, 
birraitona-amonak… Antzeko gaixotasunak edo gaixotasun 
desberdinak izan ziren aztertuko dute, gazte hil ziren, eta 
gaixotasun horiek prebenitzeko modurik ba al zegoen.

Gehiago:  dokumental-erakustaldi bat antolatuko dute; esate 
baterako, apirilaren 7an, Osasunaren Munduko Egunean, 
Bigarren Hezkuntzako gainerako ikaskideek ikus ditzaten

G G
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Hezkuntza funtsezkoa da NBEk bere programan zerrendatzen dituen Garapen 
Iraunkorrerako Helburu asko lortzeko. Pertsonek kalitate oneko hezkuntza 
jasotzen badute, pobreziaren ziklotik ihes egin dezakete. Beraz, hezkuntzak 
desberdintasunak murrizten eta genero-berdintasuna lortzen laguntzen du. Mundu 
osoko pertsonak ere ahalduntzen ditu, bizimodu osasungarri eta jasangarriago bat 
izan dezaten. Hezkuntza funtsezkoa da, baita ere, pertsonen arteko tolerantzia 
sustatzeko, eta gizarte baketsuagoak sortzen laguntzen du.

Hezkuntza unibertsala lortzetik oso urrun gaude oraindik; hau da, bide luzea dugu 
aurretik munduko haur eta gazte guztiek hezkuntzarako sarbidea izan dezaten. 
250 milioi neska-mutilek oraindik ez dute. Zergatik? Irakasle gaiturik ez dagoelako, 
munduko leku askotan ikastetxeak baldintza txarretan daudelako, neska-mutilen 
artean desberdintasun-arazoak daudelako… Gurean ere, landa-eremuetan, 
neska-mutilek zailtasunak izaten dituzte eskolara joateko, etxetik urruti daudelako.

Oztopo horiei aurre egiteko eta hezkuntza unibertsala lortzeko, inbertsio gehiago 
egin behar dira hezkuntza-beketan, irakasleentzako prestakuntza-tailerretan, 
ikastetxe eta azpiegituren eraikuntzan, oinarrizko horniduren eta komunikazioen 
hobekuntzan eta abar. Oraindik gauza asko dago egiteko, baina bidea errazagoa 
izan daiteke denok ahalegintzen bagara

4. helburua: 
kalitate oneko 
hezkuntza.
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Jakintzaren elkartrukea.

Helburua: denok dugu besteei erakusteko zerbait. Izan gaitezen 
proaktiboak, eta egin dezagun.

Ideia nagusiak: elkarbanatzea, elkartrukatzea eta denboraren 
bankua. 

Baliabideak: iragarki-ohola, txartelak, boligrafoa eta txintxetak.

Garapena: irakasleak ez dira irakasteko gai diren bakarrak. 
Guztiok ditugu ezagutzak eta abileziak, eta besteekin parteka 
ditzakegu, nola ez ba. Bilatu artelazkizko iragarki-ohol bat, eta 
ikasleek idatz dezatela, txarteletan, zer abilezia edo ezagutza 
irakasteko prest dauden: hizkuntzaren bat –elebidunak 
edo hirueledunak baldin badira–, tenis-eskolak, igerian edo 
xakean ikasteko eskolak, abesteko edo zumba egiteko saioak, 
sukaldaritza-eskolak, komikiak marrazten ikasteko eskolak… 
Denok ditugu gaitasunak eta ezagutzak, besteei eskaintzeko.

Etxean:  gurasoek proposa diezaiotela ikastetxeko Ikasleen 
Familien Elkarteari haiek egiten dakiten zerbaiti buruzko tailer 
bat: eskulanak, brikolajea, lorezaintza, hizkuntzak, sukaldaritza… 
Bakoitzak bere espezialitateari buruzko tailer edo hitzaldi bat 
antolatuko du, eta horrela, baliotsuagoak sentituko dira eta 
komunitateari doan eskainiko dizkiete beren ezagutzak.

Gehiago:  eskolan, Informatikako irakaslearekin, azter ditzatela 
“Nextdoor” edo ¿Tienes sal?” sare sozialaren moduko aplikazioak.

10
G
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Zein da zure talentua?

Helburua: gaitasun eta abilezia guztiak maila berean 
sustatzea.

Ideia nagusiak: askotariko adimenak, norbanakoari arreta, 
denak berdinak/desberdinak.

Baliabideak: mugikorrak, bideokamera eta edizio-programa.

Garapena: binaka jarrita, ikasleek elkar elkarrizketatuko dute 
eta grabatu egingo dute. Galdera honi erantzun behar diote: 
zer ikasgairen edo gairen hutsunea nabaritzen duzue, edo 
zer ikasgaik edo gaik izan beharko luke garrantzi handiagoa 
gaur egungo hezkuntzan, norberaren zaletasun eta abilezien 
arabera? Dantzak, bateria jotzeak, xakean jolasten ikasteak, 
alemanez ikasteak, diseinu grafikoak… Ikasle guztiek izango 
dute iradokizunen bat.

Etxean: eskolaz kanpoko jarduerak, gizarte-etxe edo klubetan 
tailerrak eta abar eginez, norberaren interesak asetuko dituzte 
eskolaz kanpo.

Gehiago: ikusi, denek batera, elkarrizketa editatuak. Proposa 
ditzatela ideiak, ikasleen proposamenei erantzuteko.

11
Arrakasta-historia bat.

Objetivo:  ahalegin- eta gainditze-historiak ezagutzea, eta 
istorio horien protagonistek ezagutzaren bidez aurrera nola 
egin duten ikustea.

Ideas clave: konpromisoa, ahalegina, dedikazioa, konstantzia 
eta pertseberantzia.

Recursos: tabletak, ordenagailuak eta Interneterako konexioa.

Desarrollo: zer antzekotasun dute Amazonen sortzaile Jeff 
Bezos, Oprah Winfrey aurkezleak eta Leonardo DiCaprio 
aktoreak? Hirurak oso jatorri xumekoak dira, eta orain 
nazioartean ezagunak dira, ikasketei, abileziei eta lan gogor 
eta konstanteari esker. Ikasleek bila dezatela antzeko beste 
historiaren bat, deigarria iruditzen zaien pertsonaiaren batena.

En casa: eska diezaietela guraso eta aitona-amonei azaltzeko 
ikasketei eta pertseberantziari esker gizarte-klasez hobetu 
ahal izan zuen jatorri xumeko senideren baten kasua.

Más: Aldeas Infantiles SOSen haurtzaro zaila izan zuten eta 
are eskola-jazarpena jasan zuten gazte eta heldu askoren 
lekukotzak jaso ditugu; eredugarria da nola hobetu ahal 
izan zuten beren egoera. Askotan, bizi-historia hauetan, 
funtsezkoak izan dira familia-sarearen babesa eta norbere 
gustuko gauzetan prestatzen jarraitu ahal izateko aukera.

12
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Genero-arrazoiak direla eta, neskek jaiotzen diren unetik bertatik jasan behar 
izaten dituzte desberdintasunak, eta nerabezaroan sartu ahala, areagotu egiten 
dira. Haurren ezkontzak mutilei baino askoz ere neska gehiagori eragiten die. 
Mundu osoan, 18 urtetik beherako ia 15 milioi neskato ezkontzen dira urtean; 
hau da, 37.000 bat egunean. Gazte ezkontzeak, gainera, neskatoen hezkuntzari 
eragiten dio, eta horren ondorioz, ez dute prestakuntzarik. Hori dela eta, lan-
merkatuan sartzeko aukera gutxiago dituzte.

Neskek eta emakumeek ere hezkuntzarako sarbidea, osasun-arreta, lan duina, 
soldata-ekitatea, erabakimena eta botere-postuetarako sarbidea, ordezkapena 
erabaki politikoak eta ekonomikoak hartzeko orduan, askatasun sexuala… izango 
balituzte, gizonen baldintza berdinetan, ekonomia iraunkorrak sustatuko lirateke, 
eta gizarte eta gizateria osoari egingo lioke mesede. Bihur dezagun egia.

5. helburua: 
genero-berdintasuna eta 
ahalduntzea.
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Nire emakumezko kirolari gogokoenak.

Helburua: emakume kirolarien papera aldarrikatzea, oso tratu 
desberdina jaso dutelako orain dela oso gutxira arte.

Ideia nagusiak: ahalduntzea, aldarrikapena eta harrotasun-
sentimendua lortutako emaitzengatik.

Baliabideak: kiroletako aldizkarien eta egunkarien ebakinak, 
horma-irudiak, itsasteko masilla urdina.

Garapena: azken urteotan gurean ospetsu egin diren 
emakumezko kirolariei balioa emango diegu: Carolina Marín, 
badmintoneko munduko txapelduna; Garbiñe Muguruza, 
munduko rankingean aurrena izan den tenis-jokalaria; Lidia 
Valentín, Europako txapelduna halterofilian; saskibaloiko 
Espainiako taldea, Europako txapelduna… Ekar ditzatela 
kirolari horiek agertzen diren posterrak eta aldizkari eta 
egunkarien ebakinak, eta itsats ditzatela hormetan, haien 
lorpenen berri ematen duten kartelekin batera.

Etxean: gurasoekin, joan daitezela emakumezkoen futboleko 
edo saskibaloiko partida bat, tenis-partida bat, arte martzialen 
proba bat… ikustera.

Gehiago:  ikusi bideo hau; emakumezko kirolarien belaunaldi 
berriak aldarrikatzen ditu (ingelesez azpititulatuta dago).

13
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Parekidetasunari buruzko eztabaida.

Helburua: parekidetasun-legeari buruz hausnartzea. Justua 
dela iruditzen al zaizue? Eta beharrezkoa?

Ideia nagusiak: genero-berdintasuna, gizon eta emakumeen 
artean desberdintasunik ez egoteko kuotak.

Baliabideak: mahaiak, aulkiak, kronometroa.

Garapena: bilatu ditzatela artikuluak eta dokumentatu daitezela 
genero-parekidetasunerako legeen inguruan, edozein 
arlotakoak direla ere: politika, ekonomia, enpresa pribatua 
eta publikoa, kirola… Lege horiek emakumeei ikusgarritasun 
gehiago eman nahi diete, eta soldatak parekatzen, emakumeek 
aginte-postuak izan ditzaten… laguntzen dute. Ikasgelan, 
antolatu gai horri buruzko eztabaida bat: parekidetasun-legeen 
alde dauden ikasleek defenda dezatela zergatik emakumeek 
behar duten aparteko aitorpen hori; kontra daudenek 
arrazoitu dezatela zergatik neskek ez duten izan behar 
inolako abantailarik. Garrantzitsua da eztabaida ordenan eta 
errespetuz egitea, bai hitz egiteko txandei dagokienez bai 
ematen diren iritziei dagokienez.

Etxean: galdetu diezaietela gurasoei zenbat emakumezko eta 
gizonezko lankide dituzten, eta denek baldintza eta eskubide 
berberak dituztela uste al duten. 

Gehiago:  parekidetasun-legeak egon arren, neskek eta 
emakumeek desberdintasunak eta desabantailak dituzte 
oraindik. Esan ikasleei bilatzeko zer soldata duten kategoria 
bereko lanak egiten dituzten gizon eta emakumeek, eta 
pentsa dezatela zer egin daitekeen desberdintasun horiek 
desagerrarazteko.  

14
Gizonen edo emakumeen lanbideak?

Helburua: hausnartzea zergatik lanbide batzuk dauden 
zabalduagoak emakumeen artean eta beste batzuk gizonen 
artean.

Ideia nagusiak: ezarritako aurreiritziak haustea; pentsaera 
irekia eta ez-konbentzionala izatea. 

Baliabideak:mugikorra, bideokamera eta editatzeko programa.
 
Garapena: taldeka, saia daitezela harremanetan jartzen bere 
generoko pertsonen artean ohikoa ez den lanbideren bat duen 
norbaitekin: gizonezko erizain bat, emakumezko mekanikari 
bat, etxeko gizon bat, emakumezko suhiltzaile bat… Galdetu 
diezaietela zer oztopo izan dituzten, lankideek desberdin 
tratatzen ote dituzten, soldatak parekoak ote diren… Gero, 
erakuts ditzatela elkarrizketak ikasgelan.

Etxean: galdetu diezaietela gurasoei zer generotako lankideak 
dituzten. Parekoa al da? Genero bateko pertsona gehiago 
al daude? Tratu- edo baldintza-desberdintasunak al daude 
generoaren arabera? 

Gehiago:  egin eztabaida bat ikasgelan, galdera honetatik 
abiatuta: denok egin al dezakegu edozein lan, baldin eta 
prestakuntza egokia baldin badugu, edozein dela ere gure 
generoa?

15
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2. blokea:
besteekin eraikitzea eta aliantzak sortzea.
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7.500 milioi biztanle dituen planeta batean, gizaki 
bakoitza harea-pikor txiki bat da hondartza zabal 
batean, ur-tanta bat ozeanoan, edo elementu 
mikroskopiko bat leku erraldoi batean. Hala eta 
guztiz ere, gure ekintza guzti-guztiek, nahiz eta 
batere garrantzirik gabekoak iruditu, arrastoa uzten 
dute. Lurrean bizi garen gizaki guzti-guztiok uzten 
dugu gure aztarna iraunkor eta geldiezina, planetan 
egin dugun egonaldiari forma ematen diona. Hori 
dela eta, egonaldi hori ahalik eta kooperatiboena, 
errespetutsuena, berritzaileena, sortzaileena eta 
adimentsuena izan dadin saiatu behar gara, denek 
batera eta aldi berean egin dezagun aurrera, izaki 
bizidun guztientzat egonkorra eta itxaropentsua 
izango den etorkizun baterantz.

Horretarako, norbanako gisa kontsekuenteak eta 
konprometituak izateaz gain, solidarioak, irmoak, 
serioak eta zorrotzak izan behar dugu gizarte gisa, 
pertsonen eskubideak defendatuko dituzten herrialde 
justu eta berdinzaleetan bizitzeak dakartzan ardura 
eta erantzukizuna direla eta. Berdintasun hori lortu 
nahi bada, ekonomiek sendoak izan behar dute 
eta azpiegituretan inbertitu behar dute: garraioan, 
energian, informazioaren eta komunikazioen 
teknologietan… Adibidez, energia funtsezkoa 
da gaur egungo munduaren erronka eta aukera 
handi ia guztiei aurre egiteko. Energia garbi eta 
berriztagarrietarako sarbide unibertsala funtsezkoa 
da. Komunitate jasangarri eta inklusiboagoak nahi 
badira, ezinbestekoa da ekimen berriak bultzatzea, 
energia-zerbitzu modernoak izateko, errendimendu 
energetikoa hobetzeko eta energia-iturri garbien 
erabilera areagotzeko. 
Aurrerapen teknologikoak NBEren Ingurumen 
Helburuak lortzeko ahaleginen oinarrian ere egon 
behar du. Teknologiarik eta berrikuntzarik gabe, 

industriak ez du aurrera egiten, eta industrializaziorik 
gabe, ez dago garapenik. Manufaktura-industrietan 
txertatzeko goi-mailako produktu teknologikoetan 
inbertitu behar da, eta garrantzitsua da, baita ere, 
telefonia mugikorreko zerbitzuak eraginkorrago 
bihurtzea eta hobetzea, pertsonak komunikatzeko. 
NBEren 2030erako beste Helburu Iraunkor 
garrantzitsu bat planetako hiriguneen plangintza 
eta kudeaketa hobetzea da, inklusiboagoak, 
seguruagoak eta jasangarriagoak izan daitezen. 
Kalkuluen arabera, 2030erako, 5.000 milioi pertsona 
hirietan biziko dira. Energia garbiak eta denontzako 
komunikazioak baldin baditugu, errazagoa izango da 
nahi ditugun etorkizuneko hiriak sortzea: bizitzeko, lan 
egiteko, salerosketan aritzeko eta ikasteko ingurune 
garbi, berde eta atseginak, aurrera egiteko aukerak 
emango dituztenak. Imajina al ditzakegu? Bada, leku 
horiek egia bihurtzeko lan egitea dagokigu.  

Aurrera egin nahi dugu. Jarraitu irakasle eta 
ikaskideekin gogoeta egiten, eta pentsatu zer den 
haztea eta zer dakarren modu desorekatuan hazteak, 
batzuk atzean utzita, horrek gerora izan ditzakeen 
ondorio guztiekin. GIHen ondorio berera iritsiko 
zarete, seguru: gai konplexua da, eta lan-maila 
asko ditu. Gobernuek, erakundeek, enpresek eta 
elkarteek itunak egin beharko dituzte, elkar ulertzeko 
eta imajinatutako etorkizunaren oinarriak eraikitzeko. 
Eta itun horien oinarrian printzipio, balio eta erronka 
partekatuek egon behar dute, jendea eta planeta 
egon daitezen diskurtsoaren erdian; elkarrizketa 
horrek konprometitua eta solidarioa izan beharko 
du, mundu-, nazio-, eskualde- eta tokiko mailan. 
Konprometitzen al zara zu ere adostutako etorkizun 
horretako parte izatera, jokabide eta besteekin 
harremanak izateko modu eredugarriak erakutsiz?

2. blokea:
besteekin eraikitzea eta aliantzak sortzea.

Lehen zikloa 

Goi-zikloa 
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Hamarnaka urtez, ikatza, petrolioa, gasa eta beste erregai fosil batzuk 
energia-ekoizpenaren iturri nagusiak izan dira. Baina karbono asko 
duten erregai horiek erretzean, berotegi-efektuko gas asko sortu da; gas 
horiek klima-aldaketa eragiten dute, eta efektu kaltegarriak dituzte giza 
ongizaterako eta ingurumenerako. Alternatiba berriak bilatu behar ditugu.

Herrialde askotan urteak daramatzate energia garbiagoen, berriztagarrien 
eta jasangarrien alde egiten; besteak beste, energia hidroelektrikoa, 
eguzki-energia eta haize-energia. Energia horiek errealitate orokorra izan 
behar dute, eta planeta osoan egon behar dute eskuragarri. Zientziak eta 
teknologiak lanean jarraitu behar dute, higatu gabe sortzen eta ekoizten, 
horixe esan nahi baitu iraunkortasunak. Har dezagun horretan pentsatzeko 
konpromisoa, sormena eta garun adimentsu eta irudimentsuenak 
horretarako baliatzekoa. Gure aurretik egon zirenen ezagutza baliatuko 
dugu (erraldoien bizkar gainean jarriko gara, Isaac Newtonek esan zuen 
bezala), eta denon artean lortuko dugu.

7. helburua:
energia jasangarria.
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Ibilgailu elektrikoak, erosiko dut bat?  

Helburua: aldaketa garrantzitsuak gertatzen direnean, beti 
pizten dira kritikak, zalantzak eta nahasmendua; eztabaida beti 
da beharrezkoa, bidea prestatzen joateko..

Ideia nagusiak: eztabaidatzea, entzutea, pentsatzea, 
hausnartzea, erabakitzea, erabakiak hartzea...

Baliabideak: mahaiak, arbel digitala, kronometroa eta harea-
erlojua.

Garapena: antolatu eztabaida-mahai bat, hitz egiteko txandak, 
denborak eta erantzuteko txandak kontrolatuko dituen 
moderatzaile batekin. Eztabaidaren gaia ibilgailu elektrikoak 
izango dira: aukera ona iruditzen al zaie, gasolinazko edo 
dieselezko autoen alternatiba gisa? Ibilgailu elektrikoekin 
bidaia luzeak egin daitezkeela uste al dute? Ezarri al 
daitezke hirietan, gizartean modu masiboan sartu al daitezke, 
elektrizitate-hornidurako nahikoa puntu daudela uste al dute? 
Zer ekarriko luke ibilgailuen % 100ak elektrizitatea erabiltzeak? 
Prest al gaude, edo nola egon gaitezke? Beste alternatiba 
batzuk hartu beharko al lirateke kontuan, ibilgailu hibridoak 
edo biodieselarekin ibiltzen direnak, adibidez?

Etxean:  pentsatu ditzatela autoa ez erabiltzeko alternatibak, 
ahalik eta erregai gutxien kontsumitze aldera: garraio publikoa 
erabil daiteke, edo bizikleta, lekuetara oinez joan… 

Gehiago: ikusi adituen bideoak, ibilgailu elektrikoak 
jasangarriagoak diren ala ez ikusteko.

16
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Gure institutuaren ikuskapen energetikoa.  

Helburua: ikerlan bat egitea ikastetxea energetikoki 
eraginkorragoa izan al daitekeen ikusteko.

Ideia nagusiak: aztertzea, neurtzea, zenbatzea, alderatzea, 
ondorioak ateratzea...

Baliabideak: ordenagailua, tabletak eta kalkulu-orriak egiteko 
programa.

Garapena: ikasleak ikastetxeko ikasgela eta espazio 
guztietara joango dira, eta energia erabiltzen duten gailu eta 
makina guztiei buruzko oharrak hartuko dituzte: ordenagailuak, 
soinu-ekipoak, telebistak, arbel digitalak, berogailuak, aire 
girotua… Jangela baldin badago, sukaldea, mikrouhin-labea, 
ontzi-garbigailua, galdara… Ekitaldi-aretoan, soinu-ekipoa, 
mikrofonoak… Galdetu dezatela zuzendaritzan zenbat 
diru gastatzen den urtean gas- eta elektrizitate-horniduran. 
Informazio horrekin guztiarekin, PowerPoint aurkezpen bat 
prestatuko dute, eta ikastetxea eraikin efizienteago bat izateko 
ideiak proposatuko dituzte: energia berriak erabiltzea, gutxiago 
kontsumitzen duten etxetresna elektrikoak erabiltzea…

Etxean: gurasoei etxetresna elektrikoen argibideak eskatuko 
dizkiete eta kontsumoari buruzko informazioa irakurriko dute. 

Gehiago: osatu iraunkortasun-batzorde bat maila guztietako 
ikasleekin. Ikastetxerako hiru urteko plan bat prestatu 
beharko dute, gehien kontsumitzen duten etxetresna 
elektrikoak ordezkatzeko, ikasgelen isolamendua hobetu 
eta klimatizazioan gutxiago kontsumitzeko, eta are teilatuan 
eguzki-plakak jartzeko aukera aztertzeko ere. 

Eguzki- eta haize-energia, energia-iturri 
garbiak.

Helburua: ulertzea nola funtzionatzen duten erregai fosilak 
erabiltzen ez dituzten energia jasangarri eta alternatiboek. 

Ideia nagusiak: xehetasun eta ezagutza handiagoz 
informatzea; norbere kontsumorako erabil ote daitezkeen 
ikustea.

Baliabideak: arbel digitala, mugikorrak, kamerak eta edizio-
programa.

Garapena: eguzki- eta haize-energiak urte asko daramatzate 
martxan munduko herrialde askotan; kasu batzuetan, 
gainera, norbere kontsumorako ere erabil daitezke. Taldeka 
jarrita, ikasleek gaian aditua den norbait bilatu beharko dute, 
norbanakoek energia jasangarriak nola erabil ditzaketen 
azaldu diezaien. Elkarrizketa grabatu, editatu eta ikasgelan 
erakutsiko dute. Beste talde batzuek gure etxeetara irits 
daitezkeen energia-mota horien eskaintzak bilatu ditzakete, 
eta zenbat balio duten ikusi. 

Etxean: pisu batean zein familia bakarreko etxe batean bizi, 
azter dezatela eguzki-plakak jarri ote daitezkeen etxeko 
kontsumorako energia lortzeko.

Gehiago: erakutsi energia garbien eta berriztagarrien alde 
onak ikusten hasi diren pertsonen bideoak edo artikuluak. 
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BPG siglek Barne Produktu Gordina esan nahi dute; hau da, herrialde batek 
denbora-tarte jakin batean produzitutako azken ondasun eta zerbitzuen balioa. 
Alde handiak daude munduko herrialdeen BPGen artean. Dena den, askotan, 
herrialde beraren barruan, nahiz eta haren BPGa herrialde garatuenen 
artean egon, aberastasuna ez dago ondo banatuta; hau da, pertsona batzuek 
ondasun asko pilatzen dituzte, eta beste herritar batzuk pobrezian bizi dira.

Gazteok mundu justu eta berdinzaleago baten alde borroka egiteko 
konpromisoa hartu behar dugu. Hazkunde ekonomikoak proportzionala izan 
behar du, pertsona guztiek izan ditzaten beren oinarrizko premiak beteta, 
kalitate oneko lanak izan ditzaten eta denek batera aurrera egin ahal izan 
dezaten. Desberdintasun ekonomikoek gatazkak, bazterkeria, arrazakeria eta 
denontzako arazoak baino ez dituzte ekartzen. Munduko makroekonomiak 
hori ulertu behar du, eta herrialdeen eta herritarren arteko arrakala ekonomikoa 
murriztea izan behar du xede, edozein herrialdetakoak edo gizarte-klasetakoak 
izanda ere, herritar guztiak bizi gaitezen baldintza berdinetan. 

8. helburua:
hazkunde ekonomikoa.
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Mikromaileguak, emakumeen eta gazteen hazteko 
ahalmena. 

Helburua: finantzaketa-modu alternatiboak bilatzea. Negozio bat 
hasteko zailtasunez hitz egitea, hasierako gastuei eta inbertsioei aurre 
egiteko beharrezko kapitaletik hasita. Hori ez dadin oztopo bat izan, 
mikromaileguak funtsezkoak dira. 

Ideia nagusiak: laguntza lortzea seguru funtzionatuko duela dakigun 
proiektu bat hasteko; maileguak eskatzea, martxan jartzeko; arduratsua 
eta konfiantzazkoa izatea, dirua itzultzeko.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen tableta edo ordenagailua.

Garapena: ikastetxeko aldizkarirako edo, besterik gabe, jarduera 
modura, mikromaileguei buruzko artikulu bat idatzi beharko dute; hau 
da, ekintzaileek beren proiektua martxan jartzeko jasotzen dituzten 
laguntzak ekonomikoak, hasteko beharrezko kapitala ez daukatenean. 
Mikromailegu horiek administrazio publikoak, bankuek edo sektore 
pribatuak ematen ditu. Bestalde, mikromaileguekin martxan jarritako 
negozio arrakastatsu batekin jarriko dira harremanetan, eta ekintzailea 
elkarrizketatuko dute. Emakumea edo gaztea bada, galdetu diezaiotela 
tratu berezirik jaso ote zuen mikromaileguaren baldintzetan. Jarduera 
osatze aldera, finantza-sektorean lan egiten duen senide edo lagun 
batengana jo dezakete, kontzeptu horietako batzuk modu erraz batean 
azaltzeko. 

Etxean: herrialde pobreenetan, mikromaileguak oso garrantzitsuak dira; 
izan ere, haiei esker, egoera ahulenean dauden pertsonek maileguak 
eskatu ahal izan dituzte, josteko makina bat erosteko edo ogia egiteko 
labe bat eraikitzeko. Horrela, pobreziatik atera ahal izan dira. Gaiari 
buruzko erreportaje asko daude, eta bat ikus dezakete familian.

Gehiago: irakur dezatela mikromaileguen sortzaile eta Bakearen 
Nobel saridun  Muhammad Yunus, ekonomialari bangladeshtarraren 
biografia. Bilatu ditzatela emakumeentzako mikromaileguen adibideak 
garapen-bidean dauden herrialde batzuetan; haiei esker, herri bateko 
ekonomia martxan jartzen dute (ontziak, josteko makinak…). Aldeas 
Infantiles SOSen ere prestakuntzarako edo negozio bat martxan jartzeko 
maileguak ematen dizkiegu gure programetan parte hartu duten gazteei, 
beren bidea bilatu eta bizitza autonomoa izan dezaten.
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Ekintzaileak. Negozio-ideia berriak. 

Helburua: ikasleek beren enpresa- edo negozio-proiektuak 
sor ditzakete eta beren etorkizunaren jabe izan daitezke.

Ideia nagusiak: eondo informatuta egotea, planifikatzea eta 
aholkuak jasotzea.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, kalkulu-orriak editatzeko 
programa, Interneterako konexioa eta abar.

Garapena: besteren kontura edo norbere kontura lan egiten 
daiteke. Norbere kontura lan egitea eta negozio bat abiatzea 
erabakiz gero, informatu, dokumentatu eta aholkua eskatu 
behar da. Ikasle bakoitzak pentsa dezala zer negozio jarri nahi 
lukeen martxan, eta pentsa dezala hura aurrera eramateko 
plan bat: zer baimen behar dituzten eta zer lege bete behar 
dituzten, non garatuko duten, espazioak zer baldintza bete 
behar dituen, plan ekonomiko bat ikusteko nahikoa aurrezki 
ote dituzten edo mailegu bat eskatu behar duten… Beharrezko 
informazio guztia bildutakoan, antola dezatela egutegi bat eta 
bete dezatela kalkulu-orria.

Etxean: ekintzailea edo autonomoa den senideren bat bilatuko 
dute, eta galderak egingo dizkiote: nola hasi zuten negozioa, 
enpresa edo proiektua, eta nolako bilakaera izan duen.

Gehiago: ehunka orrialde daude ekintzaileentzako 
gomendioekin. Kontsultatu egin daitezke, aholkuak jasotzeko. 
Hau, adibidez, Espainiako Gobernuarena da.             

Hitz egin dezagun nazioarteko zorraz. 

Helburua: batzuetan, pertsonez gain, herrialdeek ere eskatzen 
dizkiete maileguak beste herrialde batzuei. Mailegu horiek 
etorkizunera begira zer ondorio izaten dituzten aztertzea.

Ideia nagusiak: maileguak eskatzean ordaindu beharreko 
interesek markatzen dute munduko ekonomia.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak eta Interneterako 
konexioa.

Garapena:  Gizarte Zientzietako saioan, taldeka jarrita, ikasleek 
herrialdeen nazioarteko zorrari buruzko infografiak egingo 
dituzte: zer herrialdek eskatu dute dirua? Zer herrialdek utzi 
dute dirua? Zenbateko zorra dute? Eta interesak, zenbatekoak 
dira? Zorra itzultzeko egutegiak ezarri al dituzte? Bideragarriak 
al dira maileguak itzultzeko ezarri dituzten epeak? Informazioa 
bildutakoan, gainerako ikaskideei azalduko diete eta komentatu 
egingo dute, infografia eta azalpen-grafiko bisualak eginez. 

Etxean: gurasoei dirua eskatuko diete, jardueraren bat egiteko 
edo zerbait erosteko; gurasoek zenbateko zorra sortu duten 
esango diete, eta ikasleek ados dauden ala ez erabaki beharko 
dute.

Gehiago:  irakur ditzatela kanpo-zorra desagerraraztearen 
aldeko ekonomialarien artikuluak. Antolatu eztabaida bat 
aukera horren inguruan, esan dezatela bideragarria iruditzen 
ote zaien, eta munduan pobrezia desagerrarazteko irtenbidea 
izan daitekeela uste al duten.
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Hazkunde ekonomikoa, garapen soziala eta klima-aldaketaren aurkako ekintza, 
hein handi batean, azpiegituretan egiten den inbertsioaren, industrializazio 
jasangarriaren aurrerapenen eta aurrerabide teknologikoaren menpe daude. 
Alabaina, errepideak, informazioaren eta komunikazioen teknologiak, 
saneamendua, energia elektrikoa, ura eta beste hainbat oinarrizko azpiegitura 
oraindik ez daude zabalduta garapen-bidean dauden herrialde batzuetan. 

Munduan, 2.500 milioitik gora pertsonak ez dituzte oinarrizko saneamendu-
zerbitzuak, ia 800 milioi pertsonak ez dute ura eskura, eta 1.000-1.150 
milioi pertsonak ez dute telefono-zerbitzu fidagarrietara sarbidea. Gainera, 
garapen-bidean dauden herrialdeetan, nekazaritza-ekoizpenaren % 30 
eskas prozesatzen da industrian. Pertsona guztiek neurri berean egin 
dezaten aurrera, funtsezkoa da gizarte guztien garapen ekonomikorako hain 
garrantzitsua den arrakala hori murriztea.

9. helburua:
industria, berrikuntza 
eta azpiegiturak
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Ba al duzu ISO 14001a?

Helburua: aurrerapen teknologikoek industria eraldatu behar 
dute, sektore jasangarriagoa izan dadin eta ingurumenarekin 
konpromiso handiagoa izan dezan. Zenbait kalitate-sistemak 
ingurumenarekiko konpromisoak zenbateraino betetzen diren 
ebaluatzen dute.

Ideia nagusiak: planetarekiko konpromisoa eta kalitate-
prozesuak

Baliabideak: bideo-kamerak, mugikorra eta edizio-programak.

Garapena: ikasleak taldeka antolatuko dira, erreportaje bat 
egiteko. Azaldu beharko dute nola ari den eraldatzen industria, 
jasangarriagoa eta ingurumenarekin errespetutsuagoa izaten 
saiatzeko: teknologia berriak erabiliz, hurbileko produktuak 
kontsumituz, etekinen zati bat planetaren osasuna hobetzeko 
inbertituz… Internetetik deskargatutako artxiboko irudiak erabili 
ahal izango dituzte, eta ISO 14001a betetzen duten 50 enpresa 
bilatu beharko dituzte (haien web-orrien bidez).

Etxean: geure ISO propioa lortuko dugu, ahal dugun heinean 
gure jasangarritasuna hobetuz eta egunerokoan berdeagoak 
izateko ideiak proposatuz: nola egin erosketak, nola garbitu 
etxea, nola joan oporretara...

Gehiago:  jarduerari heltzeko beste ikuspegi bat izan daiteke 
bilatzea nola konprometitu diren herrialdeak planetarekin 
errespetutsuagoak izateko; hau da, zer protokolo, hitzarmen 
eta itun egin dituzten (1992ko Nairobiko Aniztasun Biologikoari 
buruzko Hitzarmena, 1994ko Vienako Segurtasun Nuklearrari 
buruzko Konbentzioa, 1997ko Kiotoko Protokoloa, etab.).
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Mundua mugiarazten duten asmakariak. 
Zer izango da hurrena?

Helburua: dena asmatuta dagoela ematen duen arren, beti 
daude gauza berriak asmatzeke.

Ideia nagusiak: berrikuntza, sormena eta teknologia berriak.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak eta Prezzi, Power Point 
edo antzeko programaren bat.

Garapena:  Teknologiako edo Informatikako saioan, gizartean 
txertatu diren azken asmakariak berrikusiko dituzte. Gero, 
irudimena erabiliz, baina baita ezagutza enpirikoa ere, eman 
diezaiotela forma 2020rako egia bihur daitekeen asmakari 
berri bati.

Etxean: bilatu ditzatela XXI. mendeko asmakari garrantzitsuenei 
buruzko erreportajeak eta dokumentalak: adimen artifiziala, 
giza klonazioa, robotika eta nanoteknologia, besteak beste.

Gehiago:  irakur dezatela asmatzaile garrantzitsuren baten 
biografia:Leonardo da Vinci, Thomas Edison edo Mark 
Zuckerberg, adibidez.

23
Nolakoa izango da etorkizuna?

Helburua: gizarte analogikoa, gizarte industriala, 
komunikazioaren gizartea, gizarte digitala… Zein izango da 
hurrengoa?

Ideia nagusiak: aurrerapena, berrikuntza eta teknologia 
berriak.

Baliabideak: arbel digitala, telebista, DVDa, Interneterako 
konexioa…

Garapena: antola dezatela zineforum bat astean behin, 
etorkizuna irudikatzen duten filmei buruz: Star Trek, 2001: 
A Space Odyssey, Blade Runner, Avatar… Idatz dezatela, 
koaderno batean, zer gauza bihurtu diren egia, zein uste duten 
gertatuko direla etorkizunean, eta zein uste duten ez direla 
inoiz egia bihurtuko.

Etxean: gurasoekin batera, ikus dezatela zer aurrerapen sartu 
diren azken urteotan gure etxeetan: mugikorraz kontrola daiteke 
etxeko tenperatura, aplikazio baten bidez; etxeko unean uneko 
irudiak ikus ditzakegu, edozein lekutatik, segurtasun-kamerei 
esker; pertsianak igo eta jaits daitezke urrutiko aginte batekin; 
etab.

Gehiago:  aurkitzen dituzten objektu edo aurrerapen 
berritzaileen egunkari-ebakinak edo argazkiak jarriko dituzte 
iragarki-ohol batean.
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Aurreko helburuetan jada aipatu dugunez –adibidez, hazkunde ekonomikoaren 
helburuan–, herrialdeen arteko desberdintasunek, azkenean, ez diote inori 
mesede egiten. Zer abantaila ditu teknologia- eta berrikuntza-arloan oso 
aurreratuta dagoen eta industria berde bat duen herrialdeak, baldin eta 
bizilaguna pobrea bada eta ezin baditu bere energia kutsagarriak berritu? 
Ba ez ditu behar bezainbeste abantaila. Planetak kutsaduraren ondorioz 
sufritzen jarraituko du, baldin eta ahaleginak orekatzen ez badira.

Hori dela eta, zentzu handiago du denok elkar hartuta eta erritmo berean 
egiten badugu aurrera. Egia da herrialde batzuentzat zaila dela besteen 
abiadura berean joatea, oso egoera ezegonkorrak dituztelako gerren, 
gobernu autoritarioen eta abarren ondorioz. Nazio horiek arazo larri horiei 
egin behar diete aurre, heriotzak, pobrezia eta eskubiderik eza eragiten 
ari baitira. Ez da batere erraza horrelako egoeretan aurrera egitea, baina 
jarraitu egin behar dugu, eta inoiz ez amore eman. 

10. helburua: 
herrialdeen arteko 
desberdintasunak 
murriztea.
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Ikus dezagun nola dagoen banatuta 
aberastasuna munduan.

Helburua: azkar batean ikustea zer desberdintasun ekonomiko 
dauden munduan.

Ideia nagusiak: ulertzea eta begiratu azkar batean hautematea.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, infografiak egiteko 
baliabideak dituzten Interneteko orriak. Hans Roslingen 
Factfulness, liburua. 

Garapena: ikasleek liburuko grafikoak ikusiko dituzte; 
desberdintasun ekonomikoak erakusten dituzten infografia-
mordoa daude. Horiek ikusitakoan, beren grafikoak egin 
beharko dituzte, eta ahalik eta irudimentsu, esplizitu, objektibo 
eta informatzaileenak izan daitezen saiatu beharko dute. 
Garrantzitsua da argi ulertzea zer datu erakutsi nahi dituzten, 
baina baita datuok haiek erosoen sentitzen diren moduan 
adieraztea ere, norbere gaitasunen eta interesen arabera. Hau 
da, bakoitzak bere ahalmen berezia balia dezala: ordenagailua, 
collageak, eskulturak, elementu fisikoak…

Etxean: bila dezatela YouTuben Hans Roslingek  Ted Talk 
Sessions saioetan munduko desberdintasunei buruz emandako 
hitzaldi interesgarriren bat.

Gehiago: inprimatu DinA3 neurriko infografiak argazkiak eta 
zintzilikatu ikastetxean, ikaskide guztiek bildutako informazioa 
zabaltzeko.
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Ikaskide ezezagunaren erronka. 

Helburua:espektroa zabaltzea, begirada zabala izatea eta 
beste ikuspuntu batzuk ezagutzea.

Ideia nagusiak: partekatzea, ezagutzea, jakin-mina, kultura-
aniztasuna, interesa agertzea eta aberastea.

Baliabideak: egunkaria, arkatzak, boligrafoak, mugikorra eta 
bideo-kamera.

Garapena: hiruhileko oso batean zehar eta astean behin, 
beste (edo kontrako) kultura, pentsaera edo ideologia bateko 
pertsonaren batekin jarriko dira harremanetan, beste pertsona 
batzuen bidez edo kolektiboen, literaturaren, web-orrien edo 
artearen bidez. Egunkari batean, idatz dezatela zer ikasten 
duten beste kultura batzuekin izandako topaketa horietan, zer 
partekatu duten, zer gustatzen zaien, zer ez duten ulertzen, 
zer interesatzen zaien, zer iruditzen zaien gaizki nahiz eta 
errespetatu… Egunkaria ikus-entzunezkoa ere izan daiteke, 
ikasleek beren burua bideo-kamerarekin edo mugikorrarekin 
grabatzen badute.
   
Etxean: hiri batean bizi badira, joan daitezela bisitan 
immigranteak egoten diren tokietara: beste herrialde batzuetako 
janari-dendetara, beste kultura batzuetan girotutako dendetara, 
ondo pasatzera, jolas egitera edo dantzatzera joaten diren 
tokietara… Beste herrialde batzuei buruzko informazioa ere 
bila dezakete; esate baterako, bidaia-agentzietan, edota 
bidaiei, historiari edo kulturei buruzko telebista-kateetan.  

Gehiago:  elkarri erakutsiko dizkiete beren egunkari eta 
grabazioak, eta aztertuko dute lehendik izaten ditugun usteak 
beti betetzen diren edo funtsik gabeko topikoak diren. 

Esaguzu nolakoa den hango bizimodua.

Helburua: gertu-gertutik jakitea nolakoa den bizimodua beste 
kultura eta herrialde batzuetan.

Ideia nagusiak: begirada zabaltzea eta informazio objektiboa 
eta filtrorik gabekoa jasotzea.

Baliabideak: aurkezlea, kazetaria eta areto nagusia.

Garapena: gonbidatu herrian edo hirian bisitan dagoen 
pertsona atzerritar bat ikasgelara. Ikasle batek ekitaldiaren 
aurkezlearena egingo du, eta beste batek edo batzuek, 
kazetariarena. Gonbidatuak azalduko du nolakoa den bere 
herrialdea, hango ohiturak, tradizioak, kultura, baina baita 
hezkuntza-sistema, ekonomia, azpiegiturak eta aurrerapen 
teknologikoak, haurren, emakumeen eta homosexualen 
eskubideak errespetatzen ote diren eta abar. 

Etxean: migrazio-mugimenduak direla eta, pertsona gehienek 
beste jatorri batzuetako bizilagunak dituzte. Gonbida ditzatela 
egun batean bazkaltzera edo kafea hartzera, haien historiaren 
eta jatorrizko herrialdearen berri jakiteko.

Gehiago:  gonbidatuarekin elkarrizketa amaitutakoan, galdera-
txanda irekiko da, ikasleek jakin nahi duten guztia galdetzeko 
aukera izan dezaten. 
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Batzuetan elkarbizitza zaila izaten da 25-30 ikasleko ikasgeletan. Bada, 
pentsa zenbat bider zailagoa den bizilagunen, auzokideen edo herrikideen 
artean. Arazoak eta logistika proportzionalki biderkatzen dira. 

Gaur egun, 7.500 bat milioi pertsona bizi gara gure planetan, eta erdiak baino 
gehiago hirietan biltzen gara. Hiriek planetaren azaleraren % 3 hartzen dute, 
eta biztanleriaren % 50 biltzen da haietan. Zifra desorekatu horiek konpondu 
beharreko hamaika arazo eragiten dituzte: oinarrizko zerbitzuak kudeatzea, 
denok izan ditzagun argindarra, ura, gasa, telefonoa, berdeguneak, saltokiak, 
osasun-zerbitzuak…

Hala eta guztiz ere, hiriek mundu osoko biztanleak erakartzen jarraituko 
dute. Beraz, hiriaren kontzeptua berriz pentsatu behar da, konpromisoz 
eta konstantziaz, zailtasun asko dakartzan arren: hiri-eredu berdinzaleago, 
solidarioago, iraunkorrago eta atseginago bat sortzeko irtenbideak bilatu 
behar ditugu. Erronka erraldoia da, eta ahalik eta lasterren heldu behar diogu, 
hazkundea geldiezina baita.

11. helburua: 
hiri iraunkorrak.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=


37

Etxe bat haur bakoitzarentzat

BALIOETAN HEZTEKO PROGRAMA
BIGARREN HEZKUNTZA
2019-2020 IKASTURTEA

Kutsadura geldiaraztea.

Helburua: kutsadura murrizteko irtenbideak pentsatzea eta 
bilatzea, hirietako arazo handienetako bat den aldetik.

Ideia nagusiak: inkestak bilatzea, ondorioak ateratzea, 
irtenbideak eta aukerak pentsatzea, praktikan nola jarri 
proposatzea.

Baliabideak: ordenagailuak, Interneterako konexioa eta 
Power Point edo antzeko programaren bat.

Garapena:  Gizarte Zientzietako edo Naturaren Zientzietako 
saioan, jar daitezela taldeka eta azter dezatela gure herrialdeko 
hiri handi baten kutsadura-maila (gasak, akustikoa…). Bilatu 
ditzatela poluzioari buruzko estatistikak eta zer ekintza jarri 
dituzten martxan tokiko administrazioek arazo hori murrizteko. 
Azter dezatela egoera orokorra eta proposa ditzatela martxan 
jar daitezkeen prebentziozko ekintza gehiago.

Etxean: ikus dezatela, gurasoekin eta familiarekin, munduko 
hiri kutsakorrenei buruzko erreportaje hau. Biztanleriaren 
hazkundea eta hiri handietan dagoen biztanle-kontzentrazioa 
kontuan hartuta, zer egin daiteke?

Gehiago:  jar daitezela harremanetan hiriko azpiegiturekin edo 
hirigintzarekin lotutako elkarte edo tokiko erakunde batekin, 
bururatu zaizkien ideiak helarazteko.
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Nire lehen etxebizitza.

Helburua: etxebizitza duina izatea oinarrizko eskubide bat den 
arren, beti ez da behar bezain erraza.

Ideia nagusiak: etxebizitzara sarbidea, alokatzeko izapideak, 
gazteentzako laguntzak aurreneko etxebizitza alokairuan 
hartzeko.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak eta Interneterako 
konexioa.

Garapena: beti bizi izan gara gurasoen etxean, baina haiek, 
noizbait, haien gurasoen etxean bizi izan ziren, eta handik 
joatea eta familia bat sortzea erabaki zuten, etxe berri 
batean. Etxeak oso garrantzitsuak dira, eta zuentzat etxe bat 
aurkitzeko zer behar den ikusiko dugu. Ba al dakizue zenbat 
balio duten? Zer da hobeto, alokatzea ala erostea? Eta zer 
deritzozue beste batzuekin bizitzeari? Prezioa berdina al da 
auzo batzuetan eta besteetan? Eta metro gehiago baldin 
balditu? Eta lorategia? Eta garraiobideak hurbil? Etxeak 
bilatzeko plataforma ezagunenetako batean pisu bat bilatuko 
dute, eta bideragarria den ala ez ikusi. Gazteen saileko bulego 
batean ere kontsulta egingo dute, etxebizitza eskuratzeko zer 
laguntza dauden eta zer baldintza bete behar diren ikusteko. 
Aldeas Infantiles SOSen ardura handienetako bat gure babes-
programetan hazi diren gazteak autonomiaz bizitzea eta 
etxebizitzak arrazoizko prezio batean eskuratu ahal izatea da; 
hori dela eta, gazteentzako pisuak eskaintzen ditugu.

Etxean:  gurasoei galdetuko diete nola eskuratu zuten 
orain bizi diren etxea: alokairuan daude? Erosi egin zuten? 
Alokairukoa bada, abalak behar izan al zituzten kontratua 
sinatzeko? Erositakoa bada, hipoteka al daukate? Familiako 
ekonomiaren zer ehuneko erabili behar izaten dute hileroko 
ordainketa egiteko?, etab.

Gehiago:  azter dezatela gure herrialdeko egoera, eta ikus 
dezatela etxebizitza eskuratzeko zer irtenbide eta aukera 
eskaintzen dizkien administrazioak gazteei. Alderatu dezatela 
Europako beste herrialde batzuetako egoerarekin: Alemania, 
Ingalaterra eta Frantziakoarekin, adibidez.

29
Gentrifikazioa. Non biziko gara?

Helburua: migrazio-mugimenduak direla eta, atzerriko 
herrialdeetako gero eta pertsona gehiago iristen dira hirietara. 
Hirietan, gero eta etxebizitza-eskaera handiagoa dago, eta 
ondorioz, etxebizitzaren eta, oro har, bizitzaren prezioak gora 
egin du. Nola egin diezaiokegu aurre arazo horri?

Ideia nagusiak: etxebizitzara sarbidea, bizi-maila igotzea; 
kultura desberdinen arteko bizikidetza eta hirietan turismoa 
kudeatzeko moduak.

Baliabideak:  tabletak, orriak eta boligrafoak.

Garapena: taldeka jarrita, presta dezatela galdetegi bat, 
baloratzeko nola bizi, onartzen eta ikusten duten auzoko 
betidaniko biztanleek herrialdeko bertako, Europako beste 
herrialde batzuetako edo munduko gainerako herrialdeetako 
turistak etortzea. Irakasleak esatean galdetegia nahi duten 
informazioa eskuratzeko egokia dela, atera daitezela 
kalera galdeketak egitera. Ehun bat pertsonari galdetu 
beharko diete, lagina behar bezain adierazgarria izan dadin. 
Zuzenean tabletetan egitea gomendatzen dizuegu, Survio 
galdetegietarako web-orriaren bidez (doako planak ditu).

Etxean: saia daitezela gurasoei (edo aitona-amonei eta anai-
arreba gazteagoei) gentrifikazio kontzeptua azaltzen; hau da, 
auzo edo eremu degradatu eta behe-mailako bat eraldatu eta 
goi- edo erdi-mailako bihurtzea. Ondorioz, auzo edo eremu 
horietako prezioek gora egiten dute; turista asko erakartzen 
dutelako, besteak beste.

Gehiago: galdetegietako emaitzak atera, aztertu eta ondorioak 
idatziko dituzte. Bestalde, egindako landa-lanaren memoria 
ere idatzi beharko dute, eta ikastetxean aurkeztuko dute, 
gainerako ikaskide eta irakasleen artean eztabaida pizteko. 
Etxebizitzaren Behatokian sartzea gomendatzen dizuegu.
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2015ean, aurreko GIHetan azaldu dugunez, munduko buruzagiek Garapen 
Iraunkorrerako 2030 Agenda onartu zuten. Haren helburu nagusia pobrezia 
desagerraraztea, desberdintasunak murriztea eta klima-aldaketaren aurka 
egitea da, besteak beste. Laburbilduz, NBEko buruzagiek bat egin zuten eta 
eredugarri izan ziren gizateria osoarentzat, haur eta gazteentzat barne.  

Inplikatutako alderdi guztien arteko itunak ezinbestekoak dira ezarritako helburu 
guztiak betetzearen aldeko ekimen, proiektu, proposamen eta lege guztien 
eraginkortasuna eta eragina hobetzeko. Planeta honen hariak mugitzeaz 
arduratzen diren parte-hartzaile guztien batasuna, ezagutza elkartrukatzeko 
prestutasuna eta berdintasunaren, jardunbide onen eta iraunkortasunaren 
bidetik jarraitzeko konpromisoa behar ditugu. Horrela bakarrik iritsiko gara 
hain lehentasunezkoak diren helburu horiek lortzera.

17. helburua: 
bat egiteko itunak.
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Ikastetxe arteko jardunaldia. 

Helburua: denok batuta, indartsuagoak gara; batu energia 
positiboak, proiektu partekatuak sortzeko.

Ideia nagusiak: ideiak partekatzea, talde-lana, lankidetza, 
elkar ulertzea…

Baliabideak: areto nagusia, mikrofonoak, arbel digitala edo 
proiektagailua, etab.

Garapena: jar daitezela harremanetan gertuko ikastetxe 
batekin, eta proposatu maila bereko ikasgela bati jardunaldi 
bat egiteko elkarrekin. Eskola-ziberjazarpena izango da 
jardunaldiaren gaia, adin honetako ikasleek gertutik bizi 
dutena. Taldeka jarrita eta bi ikastetxeetako ikasleak 
nahastuta, garatu beharreko gai zehatzak aukeratuko dituzte: 
eztabaida; gaiari buruzko aurkezpen-bideoa aurkeztea; 
arazo hori desagerrarazteko proposamenak egiteko espazio 
bat antolatzea eta abar. Denentzako lana dago: ekoizpena, 
edizioa, sortzea, apaintzea eta abar.

Etxean: proposatu batzeko auzokideekin edo, familia bakarreko 
etxeetan bizi badira, kale bereko bizilagunekin, portaleko edo 
kaleko garbiketa antolatzeko, espazio komunetako landareak 
erosteko edo zaintzeko, noizean behin topaketa bat antolatzeko 
bizilagunen artean komunitatea eta loturak sortzeko, etab.

Gehiago:  bi ikastetxeetan jardunaldia aurkeztuko dute. 
Bukatutakoan, denak batera askaltzera joango dira, talde-lana 
eta lagun berriak egin dituztela ospatzeko.
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Zerbitzu-ikaskuntza adineko pertsonekin.

Helburua: ikasgelan oinarri teorikoak ikasi eta lantzea eta 
hasiera-hasieratik praktikara eramatea.

Ideia nagusiak:  praktikaren bidez ikastea; lan-prozesuaren 
bidez eskuratutako ezagutzak.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak eta Interneterako 
konexioa.

Garapena: Proiektuko edo Sintesi Laneko saioan, proposatu 
ikasleei egiteko ikaskuntza-zerbitzuko lan bat; hau da, edozein 
lan-mota egiten dutela ere, ezin dute alderdi teorikoa bakarrik 
landu; praktikara eraman behar dute (horrek esan nahi du 
gauzatu dezaketen proiektu edo lan bat aukeratu behar dutela), 
eta haren bidez, benetako emaitzak eta ondorioak eskuratu. 
Auzoko erakunde zibiko bat aukera dezazuen proposatzen 
dizuegu, eta elkartruke bat proposatzea eguneko zentrora 
joaten diren adineko pertsonei. Neska-mutilek haiekin egiteko 
jarduerak prestatuko dituzte, aldez aurretik zer behar dituzten 
galdetuta. Espazio bat utziko da adineko pertsonek ere beren 
esperientziak parteka ditzaten edo hainbat gairi buruzko 
pasadizoak kontatu edo aholkuak eman ditzaten.

Etxean: ikasleek azaldu dezatela zer esperientzia izan dituzten 
adinekoekin eta zer atera duten egindako lanetik: ezagutzak, 
sentimenduak, emozioak, gogoetak…  Lan horrek zerbait 
ekarri diela uste al dute? Haientzat ere aberasgarria izan al 
da?

Gehiago:  lan hau boluntarioa izango da, baina aparteko 
puntuak irabaz ditzakete hain ondo ez daramaten ikasgai 
baterako, konpentsazio modura.

32
Haurren aldeko plataformak: 
bat eginda indartsuagoak gara.

Helburua: elkarteek, fundazioek, gobernuz kanpoko 
erakundeek eta abarrek ere elkartzen gaituzte. Denek batera 
laguntza, informazioa eta babesa ematen dituzte.

Ideia nagusiak: informazioa trukatzea, solidaritatea eta 
lankidetza-zubiak.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, Interneterako konexioa 
eta Prezzi, Power Point edo antzeko programaren bat.

Garapena:  Aldeas Infantiles SOS parte den plataforma batzuk 
aurkeztuko dizkizuegu, taldeka jarrita, haietako bakoitzak 
zer egiten duen azter dezazuen: zertan diren desberdin, 
zer defendatzen duten, zer kide dituzten… Ikasleek horma-
irudi batean jasoko dute plataforma bakoitzari buruzko 
informazioa. Elkarren ondoan jarriko dituzte ikusgai ikasgelako 
korridoreetan, denek ikus ditzaten. Hauek dira: SOS-Children’s 
Villages, Plataforma de Infancia; Plataforma de Voluntariado 
de España, eta Federación de entidades con Proyectos y 
pisos asistidos (FEPA). 

Etxean: azter dezatela haurren aldeko elkarteren batean 
boluntario-lanak egiteko aukera duten. Ezin badute, 
dohaintzaren bat egin dezakete.
 
Gehiago: ikastetxeak gobernuz kanpoko erakunde bati aldian 
behin edo puntualki laguntzeko aukera aztertuko dute: ekintzen 
bidez erakusten da solidaritatea. 
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3. blokea: 
planeta bat guztiontzat.
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Balioei buruzko programa hau ixteko, Nazio Batuen 
Erakundeak (NBE) 2030erako bete nahi dituen 
gainerako Garapen Iraunkorrerako Helburuak 
berrikusiko ditugu. Hamarkada bat baino pixka 
bat gehiago falta da data horretarako, eta hamar 
urte asko direla iruditu arren, denbora ziztu bizian 
joaten da, eta helburu eta erronka handiez ari 
gara. Beraz, mundu guztiak ekin behar dio lanari: 
gure planetaren osasuna arriskuan dago, eta ezin 
diogu utzi gaixotzen. Lurrak osasuntsu eta sasoi 
betean egon behar du, orain arte gu guztiontzat 
izan den etxe oparo, eskuzabal eta abegikorra 
izaten jarrai dezan. 

Oso garrantzitsuak diren bi helburuk gizakiok 
erabiltzen dugun uraren kalitateari eta ozeano, 
itsaso eta ibaien egoerari egiten diete erreferentzia. 
Bi helburu horiek elkarri lotuta daude, eta gure 
planeta urdinagoari egiten diote erreferentzia; 
hiru laurdenak urez estalita dituen lurralde horri, 
alegia. Alarma-hotsek diote Lurra berotzen eta 
kutsatzen ari garela, hondakin gehiegi isurtzen 
direla gura itsaso eta ibaietara, eta ez direla 
behar bezala arazten. Alarma barruraino sartu 
zaigu guztioi. Gure kostak ez zikintzearen aldeko 
mezua zabaltzen duten ehunka kanpaina daude, 
eta gainera, enpresak gero eta hobeto dakite 
ezin dituztela horrenbeste hondakin sortu, eta 
ekoizpen-modu jasangarriagoak bilatu nahian 
dabiltza: lehengai jasangarriagoak erabili, 
plastikoa, poliestirenoa eta birziklatzen zailak 

diren beste hainbat material ez erabiltzen saiatu, 
hurbileko lehengaiak baliatu…

Bestalde, arreta bereziz zaindu behar ditugu 
planetako berdeguneak. Azken 200 urteetan 
biztanle-kopurua bost bider hazi denez, gero eta 
janari gehiago behar da denok jateko. Hori dela 
eta, baso-eremu handiak botatzen dira errepideak 
eta etxebizitzak egiteko, eta horrekin, ehunka 
landare- eta animalia-espezieren habitatak eta 
gizakiontzako oxigeno- eta osasun-iturria galtzen 
ditugu. Ezin dugu utzi horrelakorik gertatzen. 
Beste irtenbide-mota batzuk bilatu behar ditugu; 
adibidez, banaketa zuzenago bat. Zergatik jarraitu 
modu mugagabean lurra lantzen, urtero Estatu 
Batuetan eta Europan zaborretara botatzen diren 
elikagaiekin gosez bizi diren guztiek jatekoa izan 
badezakete?    
  
Zentzudunagoak izan behar dugu, hobeto antolatu 
behar gara, eta ingurumena errespetatzeko 
konpromisoa hartu behar dugu. Zuk ere natura 
errespetatuz eta guztiekin modu baketsuan 
harremanak izateko konpromisoa hartzen baduzu, 
aurrera egingo dugu. Zabaldu eredua denen 
artean eta, olatu bat bezala, denok kutsatuko 
gara konpromiso horrekin. Horrela, gure planetak 
esfera berde eta urdin distiratsu eta zoragarri hori 
izaten jarrai dezan lortuko dugu, jasangarritasunik 
gabe bizitzearen ondorioei beldur izan gabe. Gure 
esku dago planeta zaintzea.

3. blokea:
planeta bat guztiontzat.

Lehen zikloa 

Goi-zikloa 
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Ura, saneamendua eta higienea giza eskubideak dira, baina ez daude 
denen eskura. Oraindik badaude egunerokoan edateko ura ez dutenak; 
beste batzuek ez dituzte saneamenduko oinarrizko zerbitzuak, hala nola 
komunak. Bestalde, giza jardueren hondakinak ibaietara eta itsasoetara 
inolako tratamendurik gabe botatzen direnez, urak kutsatu egiten dira.

Munduko herrialde guztiek saiatu behar dute egoera hori desagerrarazten, 
urak garbitzeko araztegiak eta ura etxe guztietara hurbiltzeko azpiegiturak 
eraikiz, gizakiok eta enpresek ibaiak eta itsasoak ez zikintzeko eta 
haietara zaborrik ez botatzeko legeak sustatuz... Ezin dugu bizia ematen 
digun ura kutsatu. Ura oinarri-oinarrizkoa eta unibertsala da, eta guztion 
eskura egon beharko luke.

6. helburua: 
ura eta 
saneamendua.
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Gure ibaiak garbitzeko kanpaina.

Helburua: gure inguruneko ekosistemak zaintzea, eta zehatz-
mehatz, ibaiak, gizakiontzat eta naturarentzat garrantzi handia 
dute eta.

Ideia nagusiak: garbitzea, zaintzea, denak behar bezala 
funtziona dezan laguntzea, etab.

Baliabideak: zabor-poltsak, uretako botak, makilak, makiladun 
sare bat, guraize handiak…

Garapena:  antolatu txango bat gertuen duzuen ibaira; ez 
dio axola ibai txiki bat bada, denak baitira garrantzitsuak gure 
ekosistemarentzat. Ikasleak taldeka banatuko dira, eta ibaiaren 
tarte desberdinak garbitzeko antolatuko dira. Helburua da 
gizakiok botatako zaborra biltzea, bai eta zuhaixkak, eroritako 
adarrak edo harriak kentzea ere, ibaiaren ibilbideari kalte egin 
baitiezaiokete.

Etxean: bilatu dezatela Interneten edo ezagun baten bitartez 
ingurumenaren aldeko elkarte edo GKEren bat, nolabait 
laguntzeko.

Gehiago:  jar ditzatela kartelak garbitzen aritu diren lekuan, 
ibaiak zaindu behar ditugula eta zaborrik bota behar ez dugula 
gogorarazteko. 
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Uraren Munduko Eguna. 

Helburua: ura oinarrizko elementua da gure bizitzan eta 
planetarenean. Urik gabe, ez legoke gizateriarik. Merezitako 
protagonismoa eman behar zaio.

Ideia nagusiak: ospatzea, balioa azpimarratzea, protagonista 
bihurtzea, etab.

Baliabideak: kartoi mehea, argazkiak, errotuladoreak, 
mahaiak, bozgorailuak, mikrofonoak…

Garapena: martxoaren 22a Uraren Munduko Eguna da. 
Taldeka jarrita, antola dezatela urari buruzko egun oso bat 
eskolan: antzokian edo areto nagusian, antolatu eztabaidak 
uraren eta hura aurreztearen garrantziari buruz. Gainera, 
prestatu ura protagonista duten argazkien eta ilustrazioen 
erakusketa bat. Fisikako edo Kimikako irakasleren batekin, 
prestatu ura ezinbesteko elementua den esperimentu-tailer 
bat, etab.

Etxean: sartu web-orri honetan; haren helburua da erakustea 
zeinen baliotsua den ura gure planetan eta zer arriskuk 
mehatxatzen duten.

Gehiago:  jardunaldiaren ondoren, eta hausnartzeko saio 
batzuen ondoren, ikasleek arau batzuk idatziko dituzte, ura 
aurrezten saiatzeko eta ura ahalik eta errespetu handienaz 
kontsumitzeko. Gure bizitzako oso elementu garrantzitsua da, 
eta ezin dugu gutxietsi guk sarbide agorrezina daukagulako 
bakarrik. Gogoan izan behar dugu beti ez dela horrela izan, ez 
eta gaur egun ere munduko herrialde askotan.

Ur-araztegi batera bisitan.

Helburua: jakitea nola funtzionatzen duen araztegi batek: 
instalazio horien bidez, gizakiok erabilitako ura berriz ere 
ingurumenera itzultzen da.

Ideia nagusiak: berrerabiltzea, birziklatzea, bizi-zikloa, etab.

Baliabideak: bideo-kamera, mugikorra, ordenagailua eta 
edizio-programa.

Garapena: Fisikako edo Kimikako beste jarduera bat izango 
balitz bezala, antolatu txango bat gertuko araztegi batera. 
Instalazioak ikusten dituzten bitartean, ikasleek ura arazteko 
prozesua grabatuko dute, dokumental txiki bat egin eta 
eskolan erakusteko. Oso adi egon beharko dute, ura arazteko 
prozesuaren azalpena ulertzeko.

Etxean: bila dezatela zenbat araztegi dauden gure herrialdean, 
eta zenbat milioi litro ur arazten diren egunean.

Gehiago:  eskolan, ikusi etxean araztegi bat nola egin azaltzen 
duten bideoak; adibidez, hau. Taldeka jarrita, araztegiak egingo 
dituzte irakaslearen jarraibideei eta bideoetako informazioari 
jarraituz.
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Kontsumo eta ekoizpen arduratsuaren helburu nagusia da gauza gehiago 
eta hobeak egitea baliabide gutxiagorekin. Ahalik eta lehengai gutxien 
erabili nahi dira, eta hartara, gure atmosferaren kutsadura murriztu. 
Hornidura-kateko parte-hartzaileak lankidetzan aritu daitezen ere lortu 
behar dugu, ekoizletik hasi eta azken kontsumitzailera arte, denek bat 
egin eta kostuak murrizteko. Eta kontsumitzaileak sentsibilizatu behar 
ditugu, bizimodu jasangarriaren inguruko informazioa emanez.

Jasangarritasunak zure bizitzeko modua izan behar du. Etorkizuneko 
belaunaldia zara, informazio-mordoa duzu eskura, eta etorkizunean 
jasangarri izaten ikasi beharko duzu. Zaila badirudi ere, ematen 
duena baina errazagoa da: beharrezkoa ez den kontsumoa murriztea, 
etxetik hurbil ekoiztutako produktuak kontsumitzea, erosketak bidezko 
merkataritzako dendetan egitea, produktuen jatorriarekiko eta enpresen 
balioekiko interesa agertzea… Etorkizun hurbil batean, kontsumo eta 
ekoizpen jasangarriak izango dira aukera posible bakarra.

12. helburua: 
kontsumo eta ekoizpen 
arduratsua.
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Alferrik galdutako janaria. 

Helburua: aztertzea zenbat botatzen edo alferrik galtzen 
den saltokietan, eta galera hori doitzeko irtenbideak bilatzea 
eta haiei buruz hitz egitea: bigarren eskuko azokak, outletak, 
gauzak berriz saltzeko mugikorrerako aplikazioak, Too Good 
to Go aplikazioa…

Ideia nagusiak: alferrik galtzea, kontsumo arduratsua, 
kontsumo errespetutsua, zentzua, berrerabiltzea, iraungitzea 
eta zifrak aztertzea.

Baliabideak: ordenagailuak, Interneterako konexioa, Excel 
programa edo antzekoren bat. 

Garapena: Matematikako edo Estatistikako saioan, banatu 
ikasleak taldetan. Talde bakoitzak supermerkatu, hotel 
edo jatetxe bat aukeratu, bertako arduradunarekin edo 
kontulariarekin harremanetan jarri, eta produktuen sartu-
irtenari buruzko elkarrizketa bat egingo diote, ikusteko zer 
saltzen den, zer geratzen den stockean, zer jartzen den 
beherapenetan edo outletean, zeri jaisten zaion prezioa eta 
zer botatzen den. Lortutako informazio guztia Excel orri batean 
sartuko dute. Helburua da aztertzea eskariaren arabera 
erosten ote dituzten produktuak, eta egunetik egunera asko 
aldatzen den eta gauzak bota behar izaten dituzten. Elikagaien 
kasuan, zer egiten dute egunean sobera geratutakoekin? Eta 
iraungitakoarekin? Beste norbaitek aprobetxatzerik izango al 
luke?

Etxean: beste Excel orri bat egingo dute, erosketa-saskia 
eta zaborrontzia aztertzeko. Ahalik eta gehien doituko dugu 
kontsumoa, ezer ez hondatzeko eta bota behar izateko.

Gehiago:  proposatu janari-soberakinak dituzten jatetxe, hotel 
edo supermerkatuei Aldeas Infantiles SOSen “Saski solidarioa” 
bezalako ekimenekin bat egiteko; ekimen horrek saltokiak eta 
premia duten kontsumitzaileak jartzen ditu harremanetan, 
eguneko azken orduan elikagai freskoak prezio baxuagoan 
salerosteko.
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Aukera jasangarri eta ekologikoak 
aztertzen.

Helburua: gaur egun, gero eta informazio gehiago daukagu 
eta errespetu eta ardura handiagoz kontsumitu dezakegu. 
Bide horretatik jarraitu behar dugu.

Ideia nagusiak: informazioa boterea da; kontsumo arduratsuak 
ekonomia bidezko eta berdinzalea izaten laguntzen du.

Baliabideak: kartoi meheak, zulatzailea eta karpeta.

Garapena: taldeka, merkatu orokorrean saltzen diren 
premiazko hainbat produktu aztertuko dituzte: elikagaiak, 
garbiketa-produktuak, arropa… Aztertutako produktu 
bakoitzeko, datu hauek jasotzen dituen fitxa bat egingo dute: 
zer lekutan eta urtetan ekoitzi den, osagaiak edo lehengaiak, 
salmenta-prezioa, zer enpresak ekoizten duen, enpresa horren 
aurkezpen txiki bat, etab. Garrantzitsuena da jakitea zer balio 
etiko dituen enpresak (gero eta gehiagok esaten dute zein 
diren, enpresaren web-orrian), asko esaten baitigu hari buruz. 
Ekoizpen- eta banaketa-prozesu justua egiten duten enpresak 
kolore berdez eta hatz lodi batez (like) markatuko dituzte.

Etxean: ekar ditzatela eskolara produktu arduratsuagoak, bai 
erosketa egiten den lekua dela eta, bai jatorriaren araberako 
produktuen hautaketa dela eta (bidezko merkataritza, 
kooperatibismoa, hurbileko produktuak…).

Gehiago: hurbileko eta km0-ko produktuei buruz ikertuko 
dute; produktu horiek ez dituzte urrutitik ekarri behar izaten, 
eta beraz, gutxiago kutsatzen dute.

Zure moda, munduarentzat.

Helburua: gauzei bigarren bizi bat ematea, oraindik egoera 
onean badaude.

Ideia nagusiak: berrerabiltzea, birziklatzea eta ekonomia 
zirkularra.

Baliabideak: kartoizko edo plastikozko kaxak, gauzak 
gordetzeko.

Garapena: ekarri ikasgelara txiki geratutako arropa edo ia 
inoiz janzten ez duzuena (oso garrantzitsua da arropa egoera 
onean egotea). Bestalde, ekarri kartoizko edo plastikozko kaxa 
handiak, eta sartu arropa eta oinetakoak haietan. Nahikoa 
arropa bildutakoan, jarri harremanetan GKE, fundazio edo 
erakunderen batekin, arropa eman edo saldu dezaten, ekintza 
solidarioetarako funtsak lortzeko. Oraindik egoera onean 
dauden gauzak ez botatzeaz gain, premia duten pertsonei 
lagunduko diegu. Denok aterako gara irabazten.

Etxean: dohaintzak egiteaz gain, enpresa horiei lagundu 
diezaiekegu, haien dendetan erosketak eginez. Solidarioa 
izateaz gain, bigarren eskuko arropa janztea beti dago boladan.

Gehiago:  trukatzeko arropa-funts bat sor daiteke ikastetxean, 
eskaintzen eta eskarien ohol batekin, denek arropa ekarri 
edo berria eskatzeko. Batzuentzat jada interesik ez duena 
berrikuntza bat izan daiteke besteentzat, eta bizi berri bat izan 
dezake.
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Klima-aldaketaz ari garenean, tenperatura globala igotzen ari dela esaten ari 
gara. Horren ondorioz, poloetako izotza urtzen ari da, eta ozeanoetako uraren 
maila igotzen. Aldaketa horiek geldiarazi behar ditugu, gure planetaren egoera 
naturala kaltetu baitezakete. Ahalik eta gehien inplikatu behar gara gure ohitura 
eta bizimoduak aldatzeko eta jasangarriagoak egiteko, eta politikari eta adituei 
eskatu behar diegu lan egin dezatela epe labur eta luzera klima-aldaketa 
murrizteko ezarritako helburuak betetzeko.

Planeta denon ardura da. Gure esku dago aktiboki parte hartzea eta maila 
desberdinetako arduradunei entzun gaitzaten eskatzea. Lurra zaindu behar 
dugu, bertan bizi diren gizaki eta izaki bizidun guztientzat. Konpromisoaren eta 
konstantziaren eredu on bat da Greta Thunberg, klima-aldaketa geldiarazteko 
protesta-kanpaina bat egiten ari den 15 urteko neska suediar bat. Indarrak batzen 
baditugu, entzun egin beharko gaituzte. 

13. helburua: 
klima-aldaketa 
geldiaraztea.
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Berotze globala geldiarazteko dekalogoa. 

Helburua: aztarna ekologikoa esaten zaio gutako bakoitzak 
planetatik igarotzean uzten duen hondakin- eta poluzio-
kantitateari; kontuan hartu behar dugu eta, nerabezarotik, gure 
inpaktua ahalik eta txikiena izan dadin saiatu.

Ideia nagusiak: sortzen ditugun hondakinen aztarna, inpaktu 
ekologikoa eta ingurumen-kontzientzia.

Baliabideak: mugikorrak, tabletak, ordenagailuak eta 
Interneterako konexioa.

Garapena: klima aldaketa geldiarazteko 10 ideia 
garrantzitsuenen dekalogo bat sortuko dute, maila desberdinak 
kontuan hartuta: pertsonala, familia, ikastetxea, udalerria, 
nazioa eta nazioartea. Dekalogoa egindakoan, kanpaina bat 
hasiko dute sare sozialetan, #nireaztarnaekologikoa traol-
hitzarekin. Dekalogo horretara iristeko, lehenik aztertu beharko 
dute nola alda ditzaketen beren eguneroko ohiturak zentzu 
guztietan ahalik eta gutxien kutsatzeko, eta gero, praktikara 
eramango dituzte: plastikozko poltsarik ez dela erabili behar 
esaten badute, egunerokotik kenduko dituzte; autoak alde 
batera utzi behar badira, eskolara oinez edo bizikletaz joango 
dira; berrerabilpena sustatu behar dela esaten badute, bigarren 
eskuko arropa eta teknologia erabiliko dute eta liburutegitik 
hartuko dituzte liburuak… Hau da, ikasleek koherenteak izan 
beharko dute egiten dituzten eskaerekin. Eredugarri izateko 
erabil dezakete, eta egindako aldaketen bideoak zintzilika 
ditzakete sare sozialetan.

Etxean: familia gisa ere babes dezakete kanpaina hori, eta 
etxera edo lanpostura eraman, edo eskaerak sinatu babestuta 
senti daitezen eta pertsona gehiagok eman diezaioten balioa 
eta ahotsa.

Gehiago:  inplika ditzatela kanpainan ikastetxeko beste 
ikasgela batzuk eta are beste ikastetxe batzuetako lagunak 
ere. Zenbat eta gehiago, orduan eta lorpen garrantzitsu eta 
nabarmenagoak.
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Aztarna ekologikoaren testa.

Helburua: abstrakziotik gauza zehatzetara igarotzea; norbanako 
bakoitzak hondakin-aztarna bat uzten du planetatik igarotzen 
denean. Har dezagun horren kontzientzia eta saia gaitezen 
aztarna hori txikitzen, konpromisoz eta bizi-estilo bilakatuko 
diren ohitura onekin.

Ideia nagusiak: konpromisoa planetarekin, eta jarrera 
arduratsua kontsumoari eta hondakinei dagokienez.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, Interneterako konexioa 
eta Excel edo antzeko programaren bat.

Garapena: Naturaren Zientzietako edo Tutoretzako saioan, 
test bat egingo dute, gizakiak planetatik igarotzean uzten duen 
inpaktua ikusteko: aztarna ekologikoa ere esaten zaio. Gaiari 
buruzko test asko daude Interneten; www.tuhuellaecologica.
org. helbidean duzue bat. Ikasleek ez dituzte galdera guztien 
erantzunak jakingo, eta beraz, gurasoei eta irakasleari 
laguntza eskatu beharko diete. Bukatutakoan, aztertu 
emaitzak.

Etxean: egin dezatela test bera gurasoek eta anai-arrebek. 
Emaitzekin, kalkulatu zer inpaktu duen familiak planetan. Aztertu 
emaitza eta ikusi zer hobetu daitekeen. Hobetzeko tarte handia 
izango duzue, seguru.

Gehiago:  Excel batean, egin lau sarrera: energia, ura, garraioa 
eta hondakinak. Ikasgela osoaren emaitzak kontuan hartuta, 
ikusi zer hobetu daitekeen talde gisa atal bakoitzean. Idatzi 
Excelean, jarraipena egiteko, eta horrela, aldatzeko asmo horiek 
ez daitezen intentzio onetan geratu. Une honetan, konpromisoa 
da gakoa.

Gure instituturako zuhaitzak landatzen.

Helburua: haziak edo zurtoinak landatzea, etorkizunean haz 
daitezen eta zuhaitz bilaka daitezen; oxigenoa emango digute 
eta berdeguneak osatuko dituzte gure herrietan, hirietan eta 
planetan.

Ideia nagusiak: gaur landatu, bihar jasotzeko, eta planeta 
berdegunez birpopulatzea.

Baliabideak: haziak, zurtoinak, lurra, ongarria eta landatzeko 
lekua.

Garapena: antolatu zuhaitz-landaketa bat. Ikastetxean bertan 
lekurik baldin baduzue, hobeto; lekurik ez baldin baduzue, 
eskatu baimena eta egin landaketa parke batean, lorategi 
batean edo herriaren kanpoaldean. Bilatu gure habitatera ondo 
moldatuko den bertako espezieren baten haziak edo zurtoinak, 
eta landatu, lur eta ongarri pixka bat gehituz. Ez dio axola 
zenbat landatzen dituzuen; ekintza bera da garrantzitsuena.

Etxean: familian, landatu landareak: dekoraziokoak, fruituak 
ematen dituztenak edo barazkiak izan daitezke, hala nola 
tomateak, marrubiak, patatak…

Gehiago:  hartutako konpromisoaren parte da landatutakoa 
etengabe zaintzea, hazi eta fruituak eman ditzan. Antola 
daitezela ikasturtean zehar landatutakoa zaintzeko; horretarako, 
taldeak egingo dituzte, eta hilabeteko txandatan banatuta, 
zainketaz arduratuko dira. Arazorik baldin badago, adituei 
laguntza eska diezaiekete (lorezainei, gertuko lorezaintza-
zentro batean…). Aldeas Infantiles SOSen programen barruan 
ere, urtean behin landareak landatzen ditugu, naturarekin 
harremanetan egotearen eta jasangarritasunaren garrantzia 
gogora ekartzeko.
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Ozeanoek Lurraren gainazalaren hiru laurden hartzen dituzte, eta planetako 
uraren % 97 dute. Ozeanoen tenperaturak, kimikak, ur-lasterrek eta bizitzak 
sistemak mugiarazten dituzte, eta haiei esker bizi gaitezke gizakiok Lurrean. 
Prezipitazioak, edateko ura, klima, eguraldia, kostak, elikagaien zati handi 
bat eta are arnasten dugun aireko oxigenoa ere, azken finean, itsasotik 
datoz. Gainera, historian zehar, ozeanoak eta itsasoak merkataritzarako eta 
garraiorako ezinbesteko bideak izan dira.

Hala ere, gaur egun, kostaldeetako urak etengabe ari dira okerrera egiten, 
ozeanoen kutsadura eta azidotzea direla eta. Bi fenomeno horiek ekosistemen 
funtzionamendua eta bioaniztasuna kaltetzen ari dira, eta horrek, era 
berean, eragin negatiboa du eskala txikiko arrantzan. Egin dezagun zerbait, 
egoera ez dadin okerragotu. Urdinean pentsatzeko unea iritsi da, politikariei 
eskatzekoa legeen bidez debeka dezatela hondakinen isurketa eta agindu 
dezatela urak arazteko; eta norbanakooi dagokigunez, hondartzara edo 
ibaira joaten garen bakoitzean, egoera ezin hobean uztekoa eta hondakinik 
ez sortzekoa, denbora askoan gozatu ahal izan dezagun haietaz.

14. helburua:
ozeano garbiak.
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Zortzigarren kontinentea. 
Helburua: oso produktu kutsakorrak eta birziklatzen zailak 
erabiltzearen arriskuen berri ematea; itsaso eta ozeanoetan 
bukatzen dute, zabortegiak izango balira bezala. Hobeto jakitea 
nola funtzionatzen duten ozeanoetako itsas lasterrek.

Ideia nagusiak: gizaki guztien arreta erakartzea; itsasoa ez da 
zabortegi bat, bizi-iturri bat baizik, milioika izaki bizidunen etxea, 
eta denon artean hondatzen ari gara.

Baliabideak: bideo-kamera, mugikorra eta bideoak editatzeko 
programa.

Garapena: taldeka banatuko dira, ikus-entzunezko dokumental 
bat egiteko: zortzigarren kontinenteari edo zopa plastikoari 
buruzkoa izango da; hau da, gizakiok urteetan zehar itsasora 
botatako plastikoz eta zaborrez osatutako masa erraldoiari 
buruzkoa. Dokumental horretan, egoera larri horren ondorio 
negatibo guztiak aztertu beharko dituzte: ura kutsatu egiten da, 
eta ezin da tratatu, berriz ere edateko modukoa izan dadin; itsas 
espezieak hil egiten dira, hondakinak irensten baitituzte; itsasoko 
landaredia kaltetzen duenez, espezie asko desagertzen ari dira, 
etab.

Etxean:  TED hitzaldi honetan, David Katzek ozeano eta 
itsasoetako plastikoa desagerrarazteko irtenbide bat proposatzen 
du. Hitzaldia ingelesez denez (azpitituluak jar daitezke), ikasleek 
entzumena praktikatu ahal izango dute.

Gehiago:  ikusi dokumental guztiak. Horren ondoren, antolatu 
eztabaida bat planteatutako aukera guztiei buruz, arazoari 
irtenbide bat bilatzen saiatzeko. Grabatu eztabaida eta igo 
Youtubera. Ikasleak ausartzen badira, eztabaida ingelesez egin 
dezakete, oraindik eta pertsona gehiagok uler ditzaten haien 
ekarpenak.
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Adoptatu hondartza bat. 

Helburua: kostaldea, hondartzak eta ibaiak garbi izatea; denon 
ardura da lekuok ahalik eta kontserbazio-egoera onenean 
izatea.

Ideia nagusiak: kostaldeak, itsasoak eta ibaiak ez zikintzeko 
eta garbi izateko konpromisoa.

Baliabideak: uretako botak, birziklatzeko zabor-poltsa 
handiak, makiladun arrantza-sareak, etab.

Garapena: adoptatu taldean joan daitekeen itsas espazio bat: 
hondartza bat, kostaldeko eremu bat edo, bestela, ibai bat. 
Espazio hori ikasleen ardura izango da, eta hura zaintzeko 
konpromisoa hartuko dute, bai norberak bai taldean. Antola 
dezatela txango bat leku hori hobeto ezagutzeko eta zaintzeko. 
Talde batek animalia-espezieak aztertuko ditu, beste batek 
landareak, beste batek zer modutan erabiltzen duen gizakiak 
leku hori… Ideia da bisita hori urtean zenbait bider errepikatzea, 
aldaketak ikusi, garbiketa-lanak egin, birpopulatze-ekintzak 
burutu, sustapen-lanak aurrera eraman, harekin identifikatzera 
iritsi eta haren osasun onaren arduradun sentitzeko.

Etxean: hitz egin dezatela familian bisitatu dituzten tokiko eta 
nazioarteko hondartzei eta itsasoei buruz, eta aldera ditzatela 
garbiketa-maila, harearen kalitatea, itsas hondoaren egoera… 
Hitz egin dezatela, halaber, nola hobetu daitekeen gure 
hondartzen kalitatea, edo nola lagun daitekeen modu zuzenago 
batean itsaso eta ozeanoen garbiketa-maila hobetzen.  

Gehiago:  egin itsasora edo ibaira botatako ontzien eta 
gainerako objektuen inbentario bat, hondakinak zenbatzen 
laguntzen duen app baten bidez. 

Urdinean pentsatzea. 

Helburua: itsas espezie asko daude desagertzeko arriskuan, 
bai landareak bai arrainak. Berehala salbatu behar ditugu.

Ideia nagusiak: itsas espezie guztiak babestea; desagertzeko 
arriskuan dauden espezieen arrantza eta salerosketa 
debekatzea.

Baliabideak: mugikorrak, tabletak, ordenagailua eta 
Interneterako konexioa.

Garapena: kanpaina bat hasiko dute Instagram, Facebook 
edo Twitter sare sozialen bidez, gehiegi kontsumitzen direlako 
edo akuarioak apaintzeko saltzen direlako arriskuan dauden 
itsas espezieen argazkiak argitaratuz. Helburua da haiei buruz 
hitz egitea, eta haietako bakoitzari buruzko datu ezezagun edo 
bitxi bat ematea, jendearen artean interes eta enpatia gehiago 
pizteko. Kanpainarako traol-hitz bat ere sortuko dute.

Etxean:  joan daitezela gurasoekin azokara, eta ikus dezatela 
zer arrain- edo itsaski-espezie dauden salgai arrandegietan. 
Arrain-saltzaileei galdetu diezaiekete zer espezie dauden 
arriskuan edo zer salmenta-debeku dituzten tamainaren edo 
garaiaren arabera.

Gehiago:  itsas espezieen argazkiez gain, gaiarekin lotutako 
bideo eta artikuluak, eta arrantza edo salerosketa desegokia 
salatzen dituzten legeak argitaratuko dituzte.
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Lurraren gainazalaren % 30 baino gehiago basoz eta oihanez estalita dago. Oso 
habitat garrantzitsuak dira, milaka animalia-espezie eta izaki bizidun bizi baitira 
haietan. Gainera, planetaren birika handiak dira, oxigeno asko sortzen baitute. 
Hori gutxi ez, eta elikagaiak ematen dizkigute pertsonei eta animaliei, bai eta 
eraikuntza-materialak eta beste hainbat produktu ekoizteko materialak ere, hala 
nola arropa eta botikak.

Planetako baso asko desagertu dira; Espainiako lurraldearen azalera osoaren 
laurdenaren baliokidea, gutxi gorabehera. Basorik gabeko espazio horiek eremu 
idor eta basamortu bilakatu dira. Zorionez, gaur egun, Lurraren % 15 babestuta 
dago, eta gobernuek, GKEek eta pertsonek lanean jarraitzen dute Lurreko 
ekosistema horiek babesteko. Mugak jarri behar zaizkio baso-mozketari, lehengai 
alternatibo berriak bilatu behar dira, ekosistemak errespetatu eta babestu behar 
dira...  Zuk ere egin ezazue bat, gure planetaren zati berdea babestearen alde. 

15. helburua: ekosistema 
osasuntsuak: basoak, 
basamortutzea eta 
aniztasun biologikoa.
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Baratze bat zaintzen.
Helburua: baratze bat zaintzen laguntzea; hirikoa edo 
landakoa izan daiteke, denek balio dute.

Ideia nagusiak: landareak zaintzen ikastea, baratzeak 
dakartzan lanekiko konpromisoa azaltzea. . 

Baliabideak: eskularruak, pala txikia, arrastelua eta 
ureztagailua. 

Garapena: irakasle eta familien laguntzarekin, ikasleek 
baratze kolektibo bat bilatuko dute inguruan, boluntario-
lanetan aritzeko. Baratzerik ez badago, plantea dezatela 
baratze propio bat sortzea ikastetxean bertan, eta eman 
diezaietela auzokideei baratzean laguntzeko aukera. Helburua 
da ulertzea nondik sortzen diren landareak, zer zainketa behar 
dituzten, eta fruta-, barazki- eta lekale-espezieak beren habitat 
naturalean bereiztea.

Etxean: hiri batean biziz gero, egin dezatela baratzea bat 
etxeko balkoian, edo joan daitezela jada martxan dagoen hiri-
baratze batera.

Gehiago:  uzta biltzeko garaian, eraman ditzatela etxera 
helduek baratzean eskaintzen dizkieten elikagaiak, eta jan 
ditzatela familian. Gozo-gozoak egongo dira, seguru.
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Dieta mediterraneoa gustatzen zaigu. 

Helburua: gure dietan fruta, barazki eta lekale gehiago sartzea, 
dieta mediterraneoa berreskuratzea eta haragi gutxiago jatea, 
ingurumenean duen inpaktua dela eta.

Ideia nagusiak: ohitura-aldaketa, dieta osasungarria eta 
kutsadura murriztea.

Baliabideak: kartoi meheak, ahal dela birziklagarriak edo 
birziklatuak, margoak eta arkatzak.

Garapena: asteko otorduen egutegi bat egingo dute: 
gosaria, bazkaria, askaria eta afaria. Helburua da, mundu 
osoan osasungarrienetakoa den dietatzat hartutako dieta 
mediterraneoaren jarraibideak betez,  fruta, barazki, lekale, 
fruitu lehor… gehiago sartzea eguneroko dietan. Horrela, 
haragi-kontsumoa murriztuz, planetako kutsadura murriztuko 
da, behien eta beste animalia batzuen hazkuntzak ibilgailuek 
baino kutsadura handiagoa sor baitezake.

Etxean:  eraman dezatela kartoi mehea etxera eta, gurasoekin, 
bila ditzatela errezetak, eguneroko otorduetan barazki, fruta, 
lekale eta fruitu lehor gehiago jateko. 

Gehiago:  biologoen arabera, haragi-ekoizpen intentsiboak 
urak kutsatzen ditu, eta hori ez ezik, hondakin kimikoak eta 
gas arriskutsuak (zimaurreko oxido nitrosoa, eta animalien 
digestio-sistemako metanoa) sortzen ditu. Munduko hainbat 
herritaldetan gas arriskutsu horiek berotegi-efektuko gasen zer 
proportzio osatzen duten bilatuko dute.

47 Produktu birziklatuen enpresa 
arrakastatsuak.

Helburua: bizi berri bat ematea birzikla daitezkeen objektuei, 
ulertzea ekonomia zirkularra jasangarritasunean eta 
baliabideen berrerabilpenean oinarritutako prozesu bat dela.

Ideia nagusiak: berrerabiltzea, birziklatzea eta ekonomia 
zirkularra.

Baliabideak: plastikozko botilak, latak, huleak, dutxako 
plastikozko errezelak, plastikozko lastotxoak, plastikozko 
edalontziak, ez dabiltzan gailuak, altzari zaharrak eta erabilitako 
arropa.

Garapena: Plastikako edo Ekonomiako saioan, antolatu 
ikasleak taldeka. Helburua da lehendik erabilitako objektuak 
berrerabili, bizi berri bat eman eta salgai berri bihurtzen dituen 
produktu, zerbitzu edo enpresa bat sortzea. Horrela, bi gauza 
lortuko ditugu aldi berean: hondakinik ez sortzea eta objektu 
zahar bati bizi berri bat ematea.

Etxean: gurasoekin, erabaki dezatela, lagun edo senideren bati 
opari bat egin behar dioten bakoitzean, produktu birziklatuen 
edo bigarren eskuko objektuen dendetara joango direla. Hirian 
edo herrian halakorik ez badute, Interneten eros dezakete.

Gehiago:  inspirazio modura, sar daitezela enpresa hauen 
web-orrietara: Ecoalf enpresak arrantza-sareekin egindako 
bainujantziak eta birziklatutako pneumatikoekin egindako 
txankletak saltzen ditu; eta Vaho eta Demano enpresek poltsak 
egiten dituzte iragarki-olanak, pneumatikoak, aterkiak, kite-
surfeko belak eta beste hainbat material erabiliz.
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Gure planetak bide onetik jarrai dezan, ezinbestekoa da pertsonak justuak izatea 
eta herrialdeak egonkortasun- eta bake-egoeretan bizitzea. Bidegabekeriak 
gertatzen badira, pertsonak haserretu egiten dira, borrokan aritzen dira, gerrak 
pizten dira eta dena joaten da pikutara. Bada, beste eskala batean, gure 
munduan horixe bera gertatzen da.

Gure artean justuak eta errespetutsuak ez bagara (elkar iraintzen bagara, 
besteen kontura barre egiten badugu, sareetan iruzkin desatseginak idazten 
baditugu…), ikasgelako harmonia hautsi egingo da eta haserretu egingo gara. 
Orduan, bandoak sortuko dira, batzuek besteak kritikatu eta gutxietsiko dituzte, 
zenbaitek eskola-jazarpena jasan beharko dute, etab. Hori guztia alferrikakoa 
da. Hartu lasai pentsatzeko tarte bat. Askoz hobea da besteak errespetatuz 
eta haiekin atseginak izanez bizitzea, bidegabekeriak eta eskola-jazarpeneko 
kasuak salatuz, inork ez dezan sufritu eta, denok batera, elkarren konpainian 
gustura dagoen lagun-talde handi bat osatu dezagun. 

16. helburua:
bakea eta justizia.
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Eskola-jazarpenari STOP. 

Helburua:ikasgeletan, edozein indarkeria-mota, eskola-
jazarpeneko edo jazarpen fisikoko kasu, edo sare sozialen 
bidezko jazarpen-kasuak desagerraraztea.

Ideia nagusiak: ikasgeletan, eskola-jazarpena guztiz 
desagerraraztea.

Baliabideak: bitartekariak identifikatzeko txapak eta 
bitartekaritza-gelak.

Garapena:aukeratu ikasle-talde bat, eskola-jazarpenaren 
aurkako batzordea sor dezaten ikasgelan. Baten bat bidegabeki 
tratatzen badute, irainak jasotzen baditu edo gaizki tratatzen 
badute fisikoki edo sare sozialetan, batzordean salatuko du. 
Batzordekideek, bitartekari gisa, bi aldeekin hitz egingo dute, 
gertatutakoaz hausnartuko dute, bi aldeak adiskidetu daitezen 
edo barkamena eska dezaten saiatuko dira, bai eta halakorik 
berriro ez egiteko konpromisoa har dezaten ere.

Etxean: bilatu ditzatela eskola-jazarpenari buruzko liburuak; 
adibidez,  Y luego ganas tú, #Famous edo El diario de Julia 
Jones.

Gehiago:  batzordearekin bildu ondoren, gatazkan inplikatutako 
pertsonek jardueraren bat egin beharko dute elkarrekin, 
adiskide-harremana sendotzeko. Batzordeak erabakiko du zer 
egin behar duten.

49
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Gizonak eta emakumeak, talde aparta.  

Helburua:  neska eta mutilen arteko harremanak normalizatzea; 
denok gara berdinak.

Ideia nagusiak:  genero-berdintasuna, justizia harremanetan, 
maitasuna eta kontrola.

Baliabideak: soinu-ekipoa, ping-pongeko mahaiak, mahai-
jokoak…

Garapena: ikasleek bikote mistoak sortuko dituzte, ahal dela 
normalean harreman handia ez dutenen artean. Elkarrekin, 
tailerren bat egin edo jolasen batean parte hartu beharko 
dute, talde gisa ondo aritzeko erabakiak adostuz eta talde-
konplizitatea eta -espiritua baliatuz: binakako dantza bat, 
binakako ping-pongeko partida bat, kirol-lehiaketa bat, 
Monopoly, Trivial, Pictionary edo filmen jokoan partida bat… 

Etxean: genero-berdintasunaren aldeko borroka etxean 
hasten da. Ikasleek margolan bat egingo dute etxeko atarirako, 
familiako arauak islatzen dituen goiburu batekin. Hauek erabil 
ditzakete inspirazio-iturri gisa.  

Gehiago: esperientziaren ondoren, idazlan txiki bat egin 
beharko dute bikote berriaren ezaugarriei buruz, eta azalduko 
dute zer ikasi duten edo zertan aritu diren gustura harekin, 
ikuspegi konstruktibo batetik.  

50
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Zatozte VII. Gazteen Jardunaldi Nazionalera!
Urtero, proiektuaren amaieran, elkarlaneko jarduera bizi bat 
egiten dugu, eta, horretan, autonomia-erkidego bakoitzeko 
gazte eta irakasle banak hartzen dute parte: Gazteen 
Jardunaldi Nazionala da. 

Proiektu hau egiten eta GIHen aldeko konpromisoaren balioa 
lantzen ari bazara, izugarri gustatuko zaizu zure ikasleen 
ahotsa truke-esperientzia interesgarri honetara eramatea. 
Ikasturteko balioari buruzko onlineko galdeketa bat egin behar 
du ikasgela osoak, eta bozeramaile bat aukeratu Madrilgo 
topaketa nazionalera joan dadin. Han, beste ikasle batzuekin 
batera, gai beraren inguruan sakontzeko, hausnartzeko eta 
ondorio komunetara iristeko aukera izango du. 

Autonomia-erkidego bakoitzeko ikastetxe batek parte hartu 
ahal izango du, eta ikasle eta irakasle bana joan ahal izango 
dira.

Gazteen Jardunaldi Nazionala esperientzia aberatsa eta 
bikaina da, hainbat lekutatik etorritako eta lan egiteko modu 
desberdina duten 17 ikastetxe elkartzen baitira. Egun bat 
igaroko duzue gauza asko berdin dituzten eta esperientziak 
partekatzeko irrikaz dauden beste irakasle, orientatzaile eta 
ikasle batzuekin. Eta balioetan hezteko interes handia dute, 
Aldeas Infantiles SOSek bezalaxe. Informazio gehiago nahi 
baduzu edo, zuzen-zuzenean, Gazteen Jardunaldi Nazionalean 
izena eman nahi baduzu, bidali mezu elektroniko bat 
programaren koordinaziora (amelialopez@aldeasinfantiles.
es). Bestela, deitu etengabeko aholkularitza-telefonora:

670 696 588
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Nor gara?
Aldeas Infantiles SOS haurrei laguntzea xede duen 
nazioarteko erakunde pribatu bat da, irabazi-asmorik 
gabea, konfesio artekoa eta joera politikorik ez duena. 
Imst-en (Austria) sortu zen eta 136 herrialde eta 
lurraldetan dago. 

Elkartasunaren Asturiasko Printzesa Saria 2016an.

Gure lanaren ardatza haurren garapena da, haien burua aski duten eta gizartean 
integratzen diren arte. Familia babesgabeenak sendotzen egiten dugu lan, 
seme-alabak behar bezala zaindu ahal izan ditzaten; gurasoekin bizi ezin duten 
haurrak babesten ditugu, eta familia-giro babeslea ematen diegu maitatuak eta 
errespetatuak sentituz haz daitezen; eta gazteei autonomia- eta independentzia-
prozesuan laguntzen diegu.  

Munduan 559 Aldeas Infantiles SOS daude, eta SOS Children’s Villages 
International (Aldeas Infantiles SOSen elkarte nazional guztien federazioa) 
arduratzen da denak koordinatzeaz. 

Herrixkak, gazte-egoitzak eta familiak sendotzeko programak kontuan hartuta, 
570.100 haur, gazte eta familia artatzen ditugu.

Gainera, 265.700 haur eta gazte joaten dira 628 eskola, Haur Hezkuntzako 
ikastetxe, gizarte-zentro eta Lanbide Heziketako ikastetxeetara.

776.200 mediku-tratamendu eskaintzen dira 59 SOS ospitaletan, eta 38 SOS 
larrialdietarako arretarako programek 1.635.724 onuradun dituzte mundu 
osoan.

“Uste dut gizakiok edozer gainditu dezakegula, 
baita haurtzaroan abandonatuak izatea ere.”

Pedro Puig, Espainiako Aldeas Infantiles SOSeko presidentea
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Espainian
Aldeas Infantiles SOS 1967. urteaz geroztik dago Espainian. 
1981ean eratu zen Espainiako Aldeas Infantiles SOS elkartea, 
herrialde osoko lana koordinatzen duena, eta 1983. urtean 
herri-onuratzat jo zuen Ministro Kontseiluak. Filipe Borboikoa 
erregea da ohorezko presidentea. 

Aldeas Infantiles SOSek autonomia-erkidego askotan egiten 
du lan: Andaluzian, Aragoin, Asturiasen, Gaztela-Mantxan, 
Kanarietan, Katalunian, Galizian, Balear Uharteetan, Madrilen, 
Valentzian, eta, hemendik gutxira, Errioxan (Logroño) ere bai. 
Hauek eskaintzen ditugu:

Babes-programak
Autonomia-erkidegoekin bat eginda, familia-giroa bermatzen 
dugu familia biologikoak huts egiten duenean. Horretarako, 
baliabide hauek ditugu:

SOS familiak: haurrak ezin badu bere familiarekin bizi, 
ingurune babesle bat eskaintzen diogu SOS familia batean, 
garapen integralerako beharrezko dituen zainketak, maitasuna 
eta prestakuntza emango dizkion erreferentziazko pertsona 
egonkor batekin (SOS ama bat).

SOS familia bakoitza Aldeas Infantiles SOSen herrixketako etxe 
batean bizi da. Herrixka bakoitzean hainbat etxe daude, eta, 
haietan, anai-arrebak bizi dira, bereizita egon ez daitezen.

Familia-harrera: haurra beste familia batean, familiako beste 
etxe batean edo familia profesionalizatu batean badago, etxean 
hartu dutenei babesa eta aholkua eskaintzen dizkiegu, betiere 
haurraren, guraso biologikoen eta harrera-familien interesak 
kontuan hartuta.

Lehen harrerako eta balorazioko programa: baliabide 
espezializatu honen bidez, aldi baterako arreta eta larrialdikoa 
eskaintzen diegu babesgabetasun-egoera larrian dauden haur 
eta nerabeei, kasu bakoitzean zer babes-neurri edo -baliabide 
hartzea komeni den erabaki arte.

Gazteen programak

Gure lana ez da amaitzen gazteak adinez nagusi bihurtzen 
direnean. Haien alboan jarraitzen dugu, hala nahi badute, beren 
garapen-prozesuan. Haien premiei erantzuten diegu, behar 
duten laguntza ematen diegu eta prestakuntza eskaintzen 
diegu gizartean eta lan-munduan integratzen diren arte. 

Prebentzio-programak 
Familiak sendotzeko programak dira, familia babesgabeei 
zuzenduak, eta haien bizi-baldintzak hobetzea eta seme-alabak 
hobeto zaintzen laguntzea da xede nagusia, gurasoak eta 
haurrak bereizi behar ez izateko. 

Programa horien artean daude eguneko zentroak, haur-eskolak 
eta familien ikasgelak.

SOS Akademia
Prestakuntzaz, ezagutzaren kudeaketaz, ikerketaz eta erakundeko 
kalitatearen kudeaketa-sistemaz arduratzen da. Hari esker, profesional 
guztien hasierako eta etengabeko prestakuntza bermatzen da, eta 
errealitate sozialaren azterketa-lana egiten du, egungo egoerei erantzun 
eraginkorrak eman ahal izateko.

Kanpora begira, aliantzak eta lankidetza-itunak egiten ditu helburuak 
lortzen lagunduko dioten unibertsitate, erakunde, elkarte eta organismo 
publiko eta pribatuekin.

Latinoamerika eta Afrika
Espainiako Aldeas Infantiles SOSek familia babesteko eta 
sendotzeko 15 herrixka finantzatzen ditu Latinoamerikan: 
Mar del Plata (Argentina); Tiquipaya (Bolivia); Ricaurte eta 
Portoviejo (Ekuador); San Jerónimo eta Jocotán (Guatemala); 
Choluteca eta Tegucigalpa (Honduras); Managua, Juigalpa eta 
León (Nikaragua); Lima eta Pachacamac (Peru); San Miguel, 
San Vicente eta Sonsonate (El Salvador). Eta 2 Afrikan: Louga 
eta Ziguinchor (Senegal).

Beste hainbat proiektu ditugu Latinoamerikan, hala nola 
familiak sendotzeko programak, SOS gizarte-zentroak, 
Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Eguneko Zentroak eta 
Haur Hezkuntzako ikastetxeak, bai eta haurrei zuzenduriko 
laguntza kirurgikoko bi programa ere Ekuatore Ginean; iaz, 964 
ebakuntza egin ziren. 

Espainiako Aldeas Infantiles SOSek 33.734 haur eta gazte 
artatu zituen 2018an: 9.973 Espainian eta 23.761 Latinoamerika 
eta Afrikan.

Aldeas Infantiles SOSen lanari buruz gehiago 
jakiteko, joan gure web-orrira:

www.aldeasinfantiles.es

Hezkuntza-programaren etengabeko aholkularitza-
telefonoa:  

670 696 588
Aldeas Infantiles SOSi buruzko informazio 
gehiagorako: 

902 332 222
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