Gizaki guztiak errespetatuko dituen
eredu sozial, politiko eta ekonomikoa
bultzatzeko ezinbesteko estrategietako
bat hezkuntza dugu; hor, herritarrok
komunitate global eta lokaleko
kide izateaz kontziente izango
gara eta mundu zuzenago eta
jasangarriago bat eraikitzeko
konpromiso aktiboa hartuko
dugu.

Informa zaitez egiten dugunaz
eta har ezazu parte:
Lurralde-egoitzak:
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Bilbo: 94.416.00.00
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Iruña: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
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Zaragoza: 976.22.05.22
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Hezitzaileok aldaketarako agente
gara eta, halakotzat, gizarte-aldaketa
hori bultza dezakegu geure ikasgela,
ikastetxe eta inguruetan. Herritargo
globalerako hezitzaileen sareko kideok,
hezkuntza lanabes huts gisa ulertzen
duen ikuskera gainditzeko prozesu
berritzaileak abiaraziko dituzten
ikastetxeekin eskuz eskudihardugu.

HERRITARGO
GLOBALERAKO
HEZKUNTZA
Eskola aldatzea
mundua aldatzea da

Gizakia aberasteko bide den aldetik, aniztasuna onartu eta onestea,
Herritargo
globalerako
hezitzaileen sarea:
CiudadaniaGlobal.org
Hezkuntza
eraldatzailearen eta
herritargo globalaren
aldeko mugimendua:
EducacionTransformadora
Global.org/eu

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org
Facebook: Educar para
una ciudadanía global
Jaso ezazu aldiroaldiro gure albistegia:
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

ingurugiroaz kezkatu eta kontsumo arduratsua bultzatzea, giza eta
gizarte eskubideak aintzat hartzea, genero-parekidetasuna onestea,
arazoak bake giroan konpontzeko eta demokratikoki esku hartzeko
bide den aldetik, elkarrizketa baloratzea, gizarte justu, zuzen eta
solidarioa eraikitzeko konpromisoa hartzea.

HAUR, LEHEN
ETA BIGARREN
HEZKUNTZETARAKO

DESBERDINTASUNA
Espainian, %22,3 herritarren
errenta-mailak pobreziaatalasearen azpitik daude.
Pobreziaren kausak
hamaikatxo motatakoak
dira, hala nola langabezia,
soldata eskasak, herripolitiken ahulezia,
desberdintasuna, etab.
Europako desberdintasun
handieneko herrialdeen
artean hirugarrena da,
hain zuzen, Errumania eta
Bulgariaren atzetik.
Estatuko zerga-sistemak,
izan ere, desberdintasun
hori sortzen eta areagotzen
laguntzen du: familiek
egiten dute zerga-bilketaren
%83 baina, bai zergak
birbanatzeko unean, gastu
sozialean inbertitzeko
garaian, Europar Batasunean
espainola da sistema fiskalik
okerrenetako bat, 2016ko
datuen arabera.
Munduan, indarrean dagoen
sistema ekonomikoa
pertsona dirutsuenen %1aren
zerbitzuan dago, horiek
gainontzeko herritar guztiok
baino ondasun gehiago
daukatelarik. Onartezina
da desberdintasun-maila
hori, ekonomia global
gizabidezkoagoa sortu eta
eraiki beharra dago.
Orain, oxfamintermon.
org/desigualdad
webgunean, aztergai
honen inguruko txosten,
kanpaina eta beste
hainbat baliabide
topatuko dituzu.

conectandomundos

ESKUBIDEAK USTELTZEN DIRENEAN
ZER DIRA ESKUBIDE
SOZIALAK? HERRITAR
GUZTIOI ZOR
ZAIZKIGU? NOLA
DEFENDA DAITEZKE?

Web honetan daude baliabideak, hezkuntza-esperientziak, liburuak eta artikuluak, dena doan deskargatzeko.
Ikasgelan erabiltzeko material denak har daitezke espainiera, katalanera, euskara eta galegoz.
LEHEN ETA BIGARREN HEZKUNTZETARAKO

Horra hor Munduak Elkarlotuz sareko hezkuntzaproposamenaren hurrengo edizioko parte-hartzaileek jorratu
beharko dituzten galdera eta kontuetako batzuk, gogoeta,
ikerketa eta eztabaida ekitaldietan. Jardunaldiari amaiera
emateko, eskubide sozialen defentsari begira proposamen
jakinak aurkeztuko dira.

BIGARREN HEZKUNTZARAKO

Bilduma honetan, zenbaki bakoitzak izango ditu
ikasleentzako koaderno bat eta irakasleentzako
gida, zabaltzeko baliabide eta guzti.

Genero
parekidetasuna

Migrazioa eta
babesa

Munduak Elkarlotuz, dakizuenez, 12 asteko jardunaldi
kooperatiboa gelan garatzeko proposamena da, errealitate
sozial, kultural eta geografiko desberdinetako ikasleen trukea
oinarri duena; ikasleek interaktuatzen dute komunikazioplataforma baten bitartez, zortzi hizkuntzatan.
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Edizio honetan, Ikaskuntza eta Zerbitzu Gida (IZG) izango da
eskuragarri, hala nahi duten ikastegiek jardunaldia zabaldu
ahal izan dezaten, beren ingurunean esku-hartzeak eginez.

IZENEMATEAK

Bigarren hezkuntzarako bilduma honek
gaurkotasunezko gaiei heltzen die ikuspegi
global-lokaletik. Zenbaki bakoitza, dagokion
gaiaren inguruko informazio-txostenak eta
jardueren koadernoak osatuko dute.

Kontsumo
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Irakurri ondoko
baieztapen guztiguztiak. Erantzun
bakoitza eman
aurretik, pentsatu
eta erabaki
gelako zein tokitan
kokatuko
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2. Bizitza duinar
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Osatu, zuetako
ez bizitzeko?
bakoitzak, premia
horiek jasotzen
ahalik eta adostasun
dituen zerrenda.
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Egitean, gogoan
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• Proposamen didaktikoa,
gida didaktikoak eta IZG
gida bisualizatzea
• Baliabide osagarriak
• Irakasleen foroa eta
zalantzak argitzea

• Ziklo bakoitzerako
proposamen didaktikoa
• Komunikazio-tresnak
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Aurtengo Munduak elkarlotuz-en edizioaren ondorioz sorturiko proiektu
hau hainbat jarduerak osatu dute, migrazio eta errefuxiatuen arazoaren
inguruan. “Mugarik gabeko eskubideak” testuaren diziplinarteko lan
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burutu ziren, bertan tailerrak, hitzaldiak (ikastegiko ikasle askok parte
hartu zutelarik), zine foruma, Andaluziako Munduak elkarlotuz-eko
Ikasleen Tarifako Topaketan eta Egintza Globalean izan ziren ordezkarien
parte-hartzea eta, amaieran, Sevillan ELEB (Errefuxiatuei Laguntzeko
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Herritargo globalerako hezitzaileen sareko
kideak diren pertsonek izaniko hezkuntzaeskarmentuen inguruko artikuluak.
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Herritargo globalerako hezkuntzaren funtsetan
sakontzeko liburuak.

www.kaidara.org/ek/ciudadaniaglobal
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