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:
A Coruña: 981.21.33.63
Bartzelona: 93.482.07.00
Bilbo: 94.416.00.00
Madril: 91.548.04.58

Iruña: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
Valentzia: 96.352.41.93
Zaragoza: 976.22.05.22

educacion@oxfamintermon.org

Hezitzaileok aldaketarako agente gara
eta, halakotzat, gizarte-aldaketa hori
bultza dezakegu geure ikasgeletan,
ikastetxeetan eta inguruetan. Herritargo
globalerako hezitzaileen sareko kideok,
hezkuntza lanabes huts gisa ulertzen
duen ikuskera gainditzen duten prozesu
berritzaileak abiarazten dituzten
ikastetxeen.

HERRITARGO
GLOBALERAKO
HEZKUNTZA
Eskola aldatzea
mundua aldatzea da

Herritargo globalerako
hezitzaileen sarea:
CiudadaniaGlobal.org

Facebook: Herritargo
globalerako hezkuntza

Hezkuntza
transformatzaile eta
herritargo globalaren
aldeko mugimendua:
EducacionTransformadora
Global.org

Facebook taldea:
Herritargo globalerako
hezitzaileen sarea

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

Gizakia aberasteko bide den aldetik, aniztasuna onartu eta onestea,
ingurugiroaz kezkatu eta kontsumo arduratsua bultzatzea, giza eta
gizarte eskubideak aintzat hartzea, genero-parekidetasuna onestea,
arazoak bake giroan konpontzeko eta demokratikoki esku hartzeko

Harpidetu gure
albistegira :
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

bide den aldetik, elkarrizketa baloratzea, gizarte justu, zuzen eta
solidarioa eraikitzeko konpromisoa hartzea.

LEHEN ETA
BIGARREN
HEZKUNTZETARAKO

DESBERDINTASUNA
Gizateriak XXI. menderako
duen erronka ez da goxoa,
ezta soila ere: pobrezia
errotik erauztea eta gizaki
guztien ongizatea erdiestea
da helburua, planetak
dauzkan baliabide mugatu
horiekin orekan.
Diru-sarrera, genero eta
botere alorretan dauden
desberdintasun latzen
ondorioz, alor ekonomiko
eta sozialean diskriminaturik
bizi dira milioika gizaki. Ia
900 milioi pertsonak gosea
nozitzen dute; 1.400 milioi
lagunek egunean 1,25 dolar
baino gutxiago dute eta 2.700
milioik janaria modu higieniko
batean kozinatzeko instalazio
aproposik ez daukate.
Gizakiok toki seguru eta
justuan bizi ahal izatea
erronka latza dugu, gizarteak
eta ingurumenak ezartzen
dizkiguten mugak elkarren
menpekoak direlako:
ingurumen alorreko
tentsioak pobrezia larritu
egin lezake, eta alderantziz.
Horrexegatik, taxuzko
politikak diseinatu ez ezik,
bestelako ekoizpen eta
kontsumo azturak hartu
beharko ditugu, garapen
inklusibo, jasangarri eta
iraunkorra lortuko badugu.
Gai honen inguruko txosten,
kanpaina eta bestelako
baliabideen berri hemen
aurkituko dituzu:
www.OxfamIntermon.org/
desigualdad webean.
oxfamintermon.org/
desigualdad

MUNDUAKELKARLOTUZ

Ingurunean lanean
aritzeko IeZ gida
batez osatua

GET IN THE LOOP:

Web honetan doan deskarga daitezkeen baliabide, hezkuntza-esperientzia, liburu eta artikuluak
daude. Ikasgelarako material guztiak eskuragarri daude euskaraz, katalanez, galegoz eta espainolez.

ETORKIZUNA OREKATUA
IZAN DADIN
Nolako lotura dago justizia sozialaren
eta ingurumen-justiziaren artean?
Gizaki guztiek dauzkate eskubide
berberak? Nola erdiets dezakegu
garapen jasangarriaren eredu bat?
Hauek dira hausnarketa, ikerketa eta eztabaida-saioen bitartez,
nazioarteko online proiektuan jorratuko diren aztergaietako
batzuk. Saio horiei amaiera emateko, beraz, ingurumen eta
gizarte alorretako justizien arteko lotura aintzat hartuko duen
garapen-eredu jasangarri eta inklusiboa lehenetsita, herritarren
parte hartzeko proposamen zehatzak egingo dira.
Munduak elkarlotuz, online aritzeko nazioarteko
hezkuntza-proiektua da, bederatzi astez, gelako jarduera
kooperatibotan luzatzen da eta, gainera, errealitate sozial,
kultural eta geografiko desberdinetako ikasle-trukea
ere egiten da, horiekin online plataforma baten bidez
interaktuatzen, zortzi hizkuntzatan.
Edizio honetan, Ikaskuntza eta Zerbitzu (IeZ) prozesua
egiteko gida bat izango dugu eskuragarri,hala nahi duten
ikastegiek jardueran sakondu ahal izan dezaten, beren
inguruan esku-hartze bat eginez.
IZENEMATEAK

2019KO EKAINAREN 15ETIK 2020KO
URTARRILAREN 20RA ARTE.

LEHEN ETA BIGARREN HEZKUNTZARAKO

BIGARREN HEZKUNTZARAKO

Onlineko proposamen didaktikoen bildumako ale
bakoitzak dauka ikasleentzako koaderno bat eta
irakasleentzako gida bat, zabaltzeko baliabide
eta guzti.

Proposamen didaktiko honekin gaurkotasunezko
gaiei heldu nahi zaie ikuspegi global-lokaletik.
Ale bakoitzak, bere aldetik, dagokion gaiaren
inguruan informazio-txostena eta, jarduerak
biltzen dituen koadernoa dauka.
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GIDA DIDAKTIKOA
JARDUERAK

BABESA

ITZ ARIK GABEKO
ABESTIAK

ELKARBIZ

Genero
-parekidetasuna
Migrazioa eta babesa
Bakerako hezkuntza
Eskubide sozialak

www.kaidara.org/ek/recursos-online/

GAURKOTASUN

A IKASGELAN

Etxeko hozkailuak

Fiskalitatea
Eskubide sozialak
Kontsumo arduratsua.
Elikagaiak

2013ko MARTXOA

eskaintzen ditu,
gure
kontsumo-pra
ktika
eta azturak aldatuz
bidegabekeria
horri aurre
egiteko.

Aurkibidea

p. 02 Sarrera
p. 03 Platera
salatari
p. 04 Elikagaiak
nola egiten diren
p. 05 Eredu bidegabeko
eta arriskutsua
p. 08 Mahaia
nola jartzen
dugun

p. 10 Jaten duguna
nork erabakitzen
duen
p. 12 Elikagaien
prezioa
p. 13 Bada beste
aukerarik martxan
· Sen onarekin
ekoizteko beste
modu batzuk
· Esku har dezagun
platerean

www.kaidara.org/ek/globalexpress
HAUR, LEHEN ETA BIGARREN HEZKUNTZETARAKO

HEZKUNTZA-ESPERIENTZIAK ETA
HERRITARGO GLOBALA BILDUMA

HERRITARGO GLOBALERAKO
HEZITZAILEEN SAREA

BIZIPENAK

2019ko abenduaren
1etik 2020ko
urtarrilaren 24ra arte
• Proposamen didaktikoa
bisualizatzea
• Gida didaktikoak eta
IeZ gida
• Irakasleen
prestakuntza, foroa
eta dudak argitzea

IKASLEENTZAKO
JARDUERA

MOBILIZATZEJARDUERAK

2020ko
urtarrilaren 27tik
martxoaren 27ra
arte

2020ko
apirilaren
2a. Lurraren
eguna.

• Ziklo bakoitzari
dagokion
proposamen
didaktikoa
• Komunikaziotresnak

• Ikasleen
ekimenak,
mobilizazio
globalaren
esparruan.

www.conectandomundos.org/eu/
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Herritargo globalerako hezkuntzaren funtsetan
sakontzeko liburuak eta Herritargo Globalerako
Hezitzaileen Sareko kideek gorpuzturiko
hezkuntza-esperientziak.

Sarea osatzen duten taldeetan parte hartzeko
aukera duzu: lan kooperatibo eta topaketarako
gune ireki horietan herritargo global bat
eraikitzearekin konpromisoa hartutako
hezitzaileek hartzen dute parte.

www.kaidara.org/ek/experienciaeducativa
www.kaidara.org/eu/ciudadaniaglobal

www.CiudadaníaGlobal.org

