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

Harpidetu gure
albistegira :
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

Gizakia aberasteko iturri diren aldetik, elkarrenganako errespetua eta
aniztasuna aintzat hartzea, ingurumenarekiko kontzientzia eta
kontsumo arduratsua sustatzea, norbanakoaren eta gizartearen giza
eskubideak errespetatzea, generoen arteko parekidetasunari eustea,
liskarrak era baketsuan konpontzeko tresna den heinean elkarrizketa
baliatzea, parte-hartze demokratikoa eta elkarrekiko erantzukizuna
lehenestea eta, nola ez, gizarte zuzen, bidezko eta solidarioa sortu eta
osatzeko konpromisoari heltzea.

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.
Tenperatura globalaren
gorakadak, giza jarduerak
eraginik batik bat, ondorio
suntsitzaileak ditu aspaldi
honetan pertsonen,
animalien eta landareen
bizitzan. Ondorioak latzen
sufritzen dutenak egoera
ahulenetan dauden eta, aldi
berean, erantzukizun gutxien
dutenak pertsonak dira.
Premiazko neurriak hartu
ezean, 2030ean pobreen
kopurua 35 eta 122 milioiren
artean igo omen daiteke.
Funtsezkoa dugu berotegiefektuko gas-emisioen
eta klima-krisiaren aurreko
zaurgarritasunaren
arteko desberdintasuna
ulertzea, haren
inpaktua geldiarazteko,
garapen jasangarri eta
inklusiboa lortzeko eta
pertsona guztientzat eta
planetarentzat bizimodu
justu eta jasangarria
bermatzeko.
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

Konpetentzia globalarekin loturiko baliabideak

KLIMA-KRISIA. JARDUTEKO GARAIA DA

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

BIGARREN HEZKUNTZARAKO

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.

NOLAKO LOTURA DAGO JUSTIZIA SOZIALAREN
ETA INGURUMEN-JUSTIZIAREN ARTEAN? GIZAKI
GUZTIEK OTE DITUZTE ESKUBIDE BERBERAK? NOLA
ERDIETS DEZAKEGU GARAPEN JASANGARRIAREN
EREDU BAT?
Horiexek dira, hain zuzen, nazioarteko online proiektuaren
hurrengo edizioan jorratuko ditugun aztergaietako batzuk, klima-krisiaren fenomenoa ingurumenaren eta gizartearen ikuspegitik aztertzea ahalbidetuko duten hausnarketa-, ikerketa- eta
eztabaida-jardueren bidez. Jarduerei amaiera emateko, herritarrek parte hartu ahal izateko proposamen zehatzak egingo dira,
garapen jasangarri eta inklusiboaren eredu bat defendatzeko.
Munduak elkarlotuz, online aritzeko nazioarteko hezkuntza-proiektua da, hamar 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, zazpi hizkuntzatan.
Edizio honetan, Ikaskuntza eta Zerbitzuari (IeZ) buruzko gida bat
izango da, nahi duten ikastegiek jarduera zabaldu ahal izan dezaten, ingurunean esku hartuz.
IZEN EMATEAK

2020KO EKAINAREN 15ETIK HASI ETA
2021EKO URTARRILAREN 15ERA ARTE.
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Garapen jasangarria

JARDUERAK

14-17

URTE

URTE

| 2 zk. | 2017
ekaina

10-12

ekaina
| 2016ko
A | 1. zk.

JARDUER

MIGRAZIOA ETA BABESA

URTE

MUGARIK GABEKO ESKUBIDEAK:
NA

O KOA
MUG
HARRESI
ARIK
ZKGABE
ETA
SAIDSU
NE
ESKU
MUG
A ARIK GAB BIDEAK:
BERDINTA
ITZ
EKO
ELKARBIZ
ABESTIAK
GENERO

PAREKIDETASU

MIGRAZIOA ETA

DOSSIERRA

GIDA DIDAKTIKOA
JARDUERAK

BABESA
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GAURKOTASUN

A IKASGELAN

Fiskalitatea
Eskubide sozialak
Kontsumo arduratsua.
Elikagaiak

Etxeko hozkailuak

2013ko MARTXOA

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/eu/globalexpress
IRAKASLEENTZAKO PROPOSAMENAK

HEZKUNTZA-ESPERIENTZIAK ETA
HERRITARGO GLOBALA BILDUMA
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HEZITZAILEEN SAREA
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2020ko azaroaren
30etik 2021eko
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2021eko urtarrilaren 18tik martxoaren 26ra arte
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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/eu/recursos
www.kaidara.org/eu/ciudadaniaglobal

www.CiudadaníaGlobal.org

