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Hezkuntza, bakea lortzeko bidea. Utzi zure arrastoa!
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SARRERA

Azken urteotan, pertsonen nahitaezko desplazamenduak modu masiboan handitu direla ikusi dugu, Europarantz nagusiki. Funtsean, gatazka-egoera larrien
ondorio izan dira, Sirian bezala, baina badira beste arrazoi batzuk; esate baterako, ingurumenarekin edo ekonomiarekin lotutako larrialdiak, edota jazarpen
politiko eta erlijiosoa. Hartara, 2016an (azken datuak ordukoak dira), nahitaez
desplazatu behar izan duten pertsona-kopuruak munduko beste marka bat
hautsi du, 65,6 milioi pertsona izan baitziren urte horren amaieran. Zifra hori Erresuma Batuko biztanleriaren
baliokide da, eta 1997ko kopurua halako bi, orduan 33,9 milioi pertsona izan baitziren.

Kopuru horretatik 10,3 milioi pertsona berriak izan ziren; alegia, urte horretan, minutu bakoitzean, batez beste, 20 pertsonak beren etxetik alde egin behar izan zuten gatazken eta jazarpenaren ondorioz. Nahitaez desplazatu behar izan zuten pertsona gehienek beren herrialdeko
mugen barruan bilatu zuten babesa (40,3 milioi pertsona); beste batzuek, aldiz, errefuxiatu
egoerari heldu zioten (22,5 milioi pertsona; horietatik 17,25 milioi ACNUR erakundearen babespean daude); eta horietatik 5,3 milioi pertsona palestinar errefuxiatuak dira.
Hala, 2016an gertatutako desplazamendu gehienen jatorria Siria da, guztira 824.000 desplazamendu izan ziren eta. Orobat, biztanleria errefuxiatuaren zatirik handienak ere Siria du
jatorrizko bizileku (22,5 milioi pertsonatik, 5,5 milioi). Zalantzarik gabe, herrialde horretako
gatazka Europarantz gertatutako desplazamenduen arrazoi nagusietako bat da; izan ere, gaur
egun Siriako 2,3 milioi errefuxiatu daude han. Alabaina, nabarmentzekoa da Siriako errefuxiatu gehienak (% 87) herrialde mugakideetan geratzen direla; adibidez, Turkian, Libanon eta
Jordanian.

Nahitaez
desplazatutako

65,6

milloi
pertsona

Biztanleen nahitaezko desplazamendu masiboak direla eta, egoera horretan dauden
pertsonek ezin dituzte eskubideetako asko gauzatu (etxebizitza, janaria, oinarrizko
zerbitzuak eta ekoizpen-baliabideak); besteak beste, hezkuntzarako eskubidea. Egoera horrek 18 urtetik beherako haurrei eta gazteei eragiten die, haiek baitira, hain zuzen ere,
munduko biztanleria errefuxiatuaren erdia baino gehiago. Kasu askotan, adingabeak senideengandik banandu dituzte eta bakarrik daude; hortaz, are arrisku handiagoa dute askotariko
abusuak eta eskubide-urratzeak jasateko.
Hori dela bide, nahitaezko desplazamenduek eta horien ondoriozko eskubide-gabetzeek pobreziarekin eta generoarekin lotutako desberdintasunak larriagotu ez ezik, hezkuntzaren esparruko aurrerapenak ere oztopatzen dituzte.
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Gatazka- eta larrialdi-egoeretan, hezkuntzarako eskubideari buruzko datuak gero eta kezkagarriagoak dira: 3tik 18 urtera bitarteko 75 milioi haur eskolatu gabe daude krisiren bat jazotzen ari den
35 herrialdetan; haur errefuxiatuen edo barne-desplazamenduko egoeran dauden haurren erdia
baino ez doa Lehen Hezkuntzako eskolara, eta % 25 besterik ez da Bigarren Hezkuntzako lehen
zikloa egiten ari.

75
milloi
haur
eskolatu
gabe

Sarritan, milioika haur eta gazte horiek eskolara joateari utzi behar izaten diote segurtasun edo
baliabide faltagatik; hala, haien hezkuntzarako eskubidea urratzeaz gain, egoera horrek hezkuntzak bake-faktore moduan duen funtzioa betetzea oztopatzen du, baita babes-elementu moduan
duen funtzioa ere, lagungarri baita bidegabekeriei, pobreziari, injustiziari, eta gatazka- eta larrialdi-egoeretan dauden adingabeei eragiten dieten mehatxuei aurre egiteko; adibidez, adingabeen
traikoa, haur soldaduak, prostituzioa, salerosketa eta haurren ezkontza. Gainera, horrelako testuinguruetan, eskolara joatea haurren bizitza normalizatzeko modu bat da, pairatzen ari diren
estres-egoera gainditzen eta bizitza berriz osatzen laguntzeko modu bat.
Funtsezkoa da gure herrialdeko haurrak eta gazteak jabetzea nolako errealitatea bizi duten hala gatazka- eta larrialdi-testuinguruetan nola desplazamendu-egoeretan dauden
haurrek, eta zer dakarkien pertsona eta gizarte horiei hezkuntzarako eskubidea ez izateak.
Horren helburua elkarbizitza positiboko, tolerantziako eta errespetuzko giroak sortzea da, harrerako hezkuntza-komunitateetako aniztasunari begira. Azken batean, aipatzekoa da zenbait jarrera
(esate baterako, arrazismoa eta xenofobia) ezberdina denak eragiten digun beldurraren ondorio direla, eta hori gainditzeko era bakarra ulertzea eta ezagutzea da: elkarrekin bizitzeko modu
bakarra bestea existitzen dela jakitea da, batzen gaituena eta guztion artean duguna aurkitzea, eta
gure arteko ezberdintasunak aberastasun moduan ulertzea. Ildo horretan, ezinbestekoa da arreta
hezkuntzaren funtsezko zereginean ipintzea, hori delako intolerantzia eta indarkeria bai hezkuntza-inguruneetan bai gizarte osoan deuseztatzeko modu bakarra, eta hori da, halaber, ezinbestean
erabili behar dugun tresna gatazkak bakez konpontzen eta bakearen kultura sustatzen laguntzeko.
Lan egin behar dugu oinarri hauek izango dituzten gizarteak eraikitzeko: giza eskubideak errespetatzea, aniztasunari balioa ematea, eta genero-berdintasuna.
Alderdi horiek guztiak nazioarteak 2015eko irailean onetsitako Garapen Iraunkorrerako Helburuen
2030 Agendan jasota geratu dira, bereziki, helburu horietako hiru hauetan:
Lehenik, hezkuntza jorratzen duen Garapen Iraunkorrerako 4. Helburuan (GIH 4). Horra hor
zein den helburu hori: “Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea”. Horren barruan, 4.7 xedean
adierazten da hezkuntzak balio horiek transmititu behar dituela, eta proposamen hauek egiten
dira: “Hemendik 2030era, ikasle guztiek garapen iraunkorra sustatzeko beharrezkoak diren
ezagutza teorikoak eta praktikoak eskuratzen dituztela ziurtatzea, besteak beste, garapen
iraunkorrerako eta bizi‐estilo iraunkorretarako, giza eskubideetarako, genero‐berdintasunerako, bakearen eta indarkeriarik ezaren kulturaren sustapenerako, munduko herritartasunerako eta kultura‐aniztasunaren baloraziorako eta kulturak garapen iraunkorrari laguntzeko, hezkuntzaren bidez”. Horren harira gogora ekarri behar dugu hezkuntzak konpetentzia
pertsonalak, emozionalak, sozialak eta gizabidezkoak sustatzen dituela, eta pertsonak arlo akademikoan garatzeko aukera ematen duela. Bide bakarra dago indarkeriak deuseztatzeko eta bakearen kultura eraikitzeko: balioetan heztea, edo herritartasun globalerako hezkuntza, aniztasunaren
oparotasuna aintzat hartzeko aukera eman eta besteekiko komunikazioa erraztuko duena.
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Bigarrenik, Garapen Iraunkorrerako 16. Helburuak (GIH 16) konpromiso hau eskatzen die
munduko herrialdeei: “Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea,
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea
maila guztietan”. Ikusi dugun bezala, hezkuntza funtsezkoa da helburu hori erdiesteko.
Amaitzeko, Garapen Iraunkorrerako 11. Helburuaren (GIH 11) bitartez, horra hor herrialde
guztiek zer bete behar duten 2030ean: “Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak,
erresilienteak eta iraunkorrak izatea lortzea”. Helburu hori betetzeko, funtsezkoa dugu herritarrak heztea beren eskubideez eta betebeharrez, eta tokiko nahiz munduko errealitateaz jakitun
izan daitezen, eta batik bat, errespetutsuak eta gatazkak bakez konpontzeko gai izan daitezen.
Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren barruan, bakea lortzeko bide bakarra hezkuntza dela
sinesten dugu. Hori dela eta, behar-beharrezkoa iruditzen zaigu gure hezkuntza-komunitateek
bakearen eta indarkeria ezaren kultura izatea oinarri, gatazkak bakez konpontzeko beharra sustatzea, eta gizarte inklusiboa eta harrerakoa eraikitzea.

Utzi

zure
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arraStoa
PROPOSAMEN DIDAKTIKOAREN HELBURU OROKORRAK
1. Helburua

Milaka pertsonak bizi duten errealitatea ezagutzea. Pertsona horiek ezin dute
hezkuntzarako eskubidea gauzatu, behar den inbertsioa egiten ez delako edo egoera aproposa
ez delako; hots, gatazkak, indarkeria, hondamendi naturalak, klima-aldaketa edo gizarte-desberdintasuna.

2. Helburua Jakitea zer erronka eta helburu falta zaizkigun hezkuntza erabat inklusiboa eta
bidezkoa dela ziurtatzeko, bizi osorako.

3 Helburua Herritar aktiboak garen aldetik, nork bere erantzukizuna hartzea egoera bidegabeen aurrean, eta ulertzea pertsona guztiok zerbait egin dezakegula egoera horiek aldatzeko edo
errealitatea eraldatzeko.
Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainak eskerrak eman nahi dizkie material didaktiko hauen edukia prestatzen aritu diren pertsonei, baita iradokizun hauek onartu eta ikasleekin abian jarriko dituztenei ere. Era horretan,
egungoa baino mundu hobe bat eraikitzeko konpromisoa berresten dute, hezkuntzak ahalmen eraldatzailea duela
jakitun.
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BALIOAK,
KONPETENTZIAK
ETA GAITASUNAK

LEHEN HEZKUNTZA
Konpetentziak
Hizkuntza-konpetentzia
Pentsamenduak, sentimenduak, iritziak, bizipenak eta egitateak
hitzez eta idatziz adierazi eta interpretatzeko abilezia indartzea.
Beste pertsona batzuen larruan jartzeko gaitasun enpatikoa
dakar, norberarenak ez diren iritziak sentsibilitatez eta errespetuz
irakurri eta entzutekoa.
Gizarte-konpententzia eta herritarren konpetentzia
Ezberdintasunei balioa ematea, eta aldi berean, pertsona guztiek
eskubide berak dituztela aitortzea.
Berdintasunaren eta elkartasunaren kontzeptuei buruz gogoeta
egitea.

HAUR HEZKUNTZA
Gaitasunak
Pentsatzen eta komunikatzen ikastea: zenbait adierazpideren bitartez (hitzez, marrazkien
bidez...) erakustea nola ulertzen dituen eta zer
balio ematen dien landutako gaiarekin lotutako
kontzeptuei (adibidez, eskola, adiskidetasuna eta
desberdina izatea).
Beste pertsona batzuekin harremanak izaten
ikastea: inguruan, ezberdinak diren pertsonak
aurkitzea, bai eta haiekin bizitzeko lagungarri
diren printzipioak ere.

Nolako errealitate sozialean bizi garen ulertzea, lankidetzan
aritzea, elkarrekin bizitzea eta konpromisoak inkatzea hobetzen
laguntzeko.
Norberaren autonomia eta ekimena
Nork bere balioak eta jarrerak (erantzukizuna, pertseberantzia
eta autoestimua) garatu ditzan indartzea, eta bai norberaren
proiektuak bai proiektu kolektiboak arduraz irudikatu, ekin eta
garatzeko gaitasuna bultzatzea.
Mundu isikoa ezagutzea eta horrekin interakzioan jardutea
Gertaerak eta ondorioak ulertzea, norberaren eta gainerakoen
bizi-baldintzak hobetzeko.

Balioak eta jarrerak
• Indarkeriazko jarrerak eta jokabideak arbuiatzea, baita estereotipatuak edo aurreiritziz betetakoak ere.

Oreka pertsonala izaten ikastea:
sentimendu positiboak garatzea eta sendotzea
inguruan dituen pertsonekiko eta bere buruarekiko, eta nork bere aukerak eta mugak aitortzea.

• Norberaren iritzi eta arrazoibideekin alderatuta, ezberdinak
direnak errespetatzea.

Balioak eta jarrerak

• Abilezia emozionalak garatzea.

• Elkarrizketan aritzeko, entzuteko eta negoziatzeko jarrerak
garatzea, ados jarri ahal izateko.

• Entzuteko jarrera solasaldietan, eta hitz egiteko
txanda errespetatzea.

• Elkartasun- eta konpromiso-balio eta -jarrerak garatzea.

• Nork bere identitatea eta besteena onartzea.

• Modu proaktiboan parte hartzea proposatzen diren jardueretan.

• Elkarrekin bizitzeko arauak onartzea eta denok
elkar errespetatzea.
• Modu aktiboan parte hartzea proposamen eta
jardueretan.

• Hezkuntzarako eskubidea ezagutzea, bizitza duina izateko
beharrezkoa den tresna gisa.
• Sentsibilitatea erakustea eskubideak urratu diren egoeretan,
eta eskubideak urratu dizkieten pertsonekiko.
• Hezkuntzarako eskubidearen alde parte hartu eta mobilizatzeko mekanismoak ezagutzea.
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BIGARREN HEZKUNTZA, BATXILERGOA, HEZKUNTZA
EZ FORMALA ETA HELDUAK
Konpetentziak/gaitasunak
Hizkuntza-konpetentzia
Pentsamenduak, sentimenduak, iritziak, bizipenak
eta egitateak hitzez eta idatziz adierazi eta interpretatzeko abilezia indartzea. Gaitasun enpatikoa
eta espiritu kritikoa dakartza.
Gizarte-konpententzia eta herritartasunerako
konpetentzia
Enpatia; hartara, ezberdintasunak aztertzea eta
onartzea, eta bakoitzaren ikuspegien zergatia
ulertzea, beste pertsonak nolako errealitatea duen
eta zer egoeratan dagoen aintzat hartuta.

• Hezkuntzarako eskubideari buruzko nazioarteko
legeak eta itunak errespetatzea.
• Elkarrizketan aritzeko, entzuteko eta negoziatzeko
jarrerak garatzea, ados jarri ahal izateko.
• Hezkuntzarako eskubidearen alde parte hartu eta
mobilizatzeko mekanismoak ezagutzea.
• Modu proaktiboan parte hartzea proposatzen diren
jardueretan.

Erantzunkidetasun, partaidetza eta herritartasun
hitzek zer esan nahi duten ulertzea, eta ezagutza
zein jarrera horiek abian jartzea haien inguruan
egiten diren jardueretan.

Norberaren proiektuak eta proiektu kolektiboak
arduraz eta zentzu kritikoz irudikatu, ekin eta
garatzeko gaitasuna bultzatzea.
Mundu isikoa ezagutzea eta horrekin interakzioan jardutea
Errespetuzko eta erantzukizunezko jarrerak
erakustea beste pertsona batzuekiko eta nork
bere buruarekiko.
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Norberaren autonomia eta ekimena

Haien inguruan eta munduan gertatzen diren
bereizkeriazko eta errespetu faltako egoerak
identiikatzea, egoera horiek ulertzea eta jarrera
hartzea, eta hobetu edo konpontzeko konpromisoa hartzea.

Balioak eta jarrerak

• Hezkuntzarako eskubidea ezagutzea eta balioa
ematea, bizitza duina izateko beharrezkoa den
tresna gisa eta babesteko nahiz garatzeko sistema
baten moduan.
• Norberaren iritzi eta arrazoibideekin alderatuta,
ezberdinak direnak errespetatzea.
• Sentsibilitatea erakustea eskubideak urratu diren
egoeretan, eta eskubideak urratu dizkieten pertsonekiko.
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• Indarkeriazko jarrerak eta jokabideak arbuiatzea,
baita estereotipatuak edo aurreiritziz betetakoak ere.
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SAKONTZEKO
Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi aurreko unitate didaktikoak www.cme-espana.
org web-orrian.
2017

2016

Hezkuntzaren
alde hitza
eskatzen dut

Hezkuntzak
babesten
gaitu, babes
dezagun bere
inantziazioa

2015

Hezkuntza
eskubidearen
lorpen eta
erronkak

2014

Hezkuntza
inklusiboa:
urritasuna duten
pertsonen
hezkuntza
eskubidea

2013

Irakasle
lanbidearen
balioa onartu
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3 URTETIK
5 URTERA
ARTEKO
JARDUERA

Iraupena:

HEZKUNTZA, BAKEAN
ETA INDARKERIARIK
GABE BIZITZEKO
ordu eta erdi, gutxi gorabehera

Materialak: atxikita doan itxa bakearen ikurra margotzeko; arkatzak, koloretako margoak,
masilla itsasgarria edo zeloa. Haurrentzako musika.
Helburuak: 1. Entzuteko, parte hartzeko eta sortzeko gaitasunak lantzea.
2. Ulertzea zer den bakea eta indarkeriarik eza.
3. Esperimentatzea haurrek lagundu dezaketela bakearen kultura eraikitzen.
4. Ikustea eskolak prestakuntza ematen duela gatazkak elkarrizketan jardunez
konpontzeko.

GARAPENA
Ikasleek zirkuluerdi bat osatuko dute hezitzailearen aurrean, eta irakasleek ikasleak motibatuko dituzte. Hau esango
diete: “Oso ipuin polit eta orijinal bat irakurriko dugu; asko gustatuko zaizue. Ipuinaren zati bat idatzita dago jada, baina bestea, interesgarriena, zuek sortu behar duzue. Horregatik, arreta handiz entzun behar da”.

Bi lagunen
ipuina

Urruti-urrutiko herrialde
batean, oso herri eder bat
zegoen, mendi eta zuhaitz ugariz
inguratuta, eta errekatxo bat
ere bazegoen, udan bainatzeko
gogoa ematen zuen ur freskoz
beteta. Herriko kaleak beti
zeuden garbi, eta denak
bukatzen ziren plaza handi
batean. Han, herrian bizi
ziren guztiek topo egiten zuten.
Helduak bizi-bizi aritzen ziren
solasean, etxera atseden
hartzera joan baino lehen.
Haurrak, eskolatik ateratzean,
pilotarekin edo ezkutaketan
jolasten ibiltzen ziren, txirristan
behera ere jaisten ziren, eta

beste batzuk bizikletaz ibiltzera
ausartzen ziren.
Rosa eta Leticia lagunak dira,
beti daude elkarrekin. Parkera
elkarrekin joaten dira, eta
pilotarekin ibiltzen dira plazan,
beste haur batzuekin batera.
Haien etxeak gertu daude bata
bestetik, eta goizero, elkarrekin
joaten dira eskolara motxilak
bizkarrean, solasean eta barrez.
Goazen azkar, berandu ez iristeko!
Oso neska zintzoak dira.
Jostailuak eta ipuinak
partekatzen dituzte, eta sarritan,
telebistako marrazki bizidunak
elkarrekin ikusten dituzte.
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Rosaren amak eta Leticiaren
aitak topo egiten dute egunero,
haurrak eskola ondoren
jasotzera joaten direnean.
Esaten dute: Bi neska hauek

beti daude elkarrekin! Asko
maite dute elkar! Zeinen ona
izango litzatekeen heldutan ere
lagunak izatea!

Orain zuen txanda da. Rosa eta Leticia oso lagun onak ziren,
ipuinaren arabera. Zer egiten zuten? Gogoratu irakurri duguna.

Denon artean, lagunek elkarrekin egiten dituzten gauza on eta
dibertigarriak esan dituzue. Gogoratuko ditugu.

Altxa dezala eskua lagun bat duenak. Esku asko ikusten ditut,
zer ondo! Oso gauza polita da lagun bat izatea. Helduek esaten dute lagunak altxorra direla, mantendu behar direla, eta
ez galdu.

Gloria Fuertes poemak idazten zituen emakume bat zen, eta
horietako batean zioen adiskidetasuna bizitzaren oparietako bat dela. Ez ahaztu inoiz mezu hori.

• Nola du izena zuen lagunak? Zer egiten duzue elkarrekin
zaudetenean?

Ipuina irakurtzen jarraituko dugu; ea zertan dabiltzan
Rosa eta Leticia.

Egun batean, Rosak patinetea
atera zuen, oso gustuko baitzuen
patinatzea eta oso azkar ibiltzea
plazan zeudenean. Leticiak
inbidiaz begiratzen zion, berak ere
patinetean ibili nahi zuelako.
“Rosa, utziko al didazu zure
patinetea pixka batean, buelta
batzuk emateko?”, erregutu zion
Leticiak.
“Ez dizut utziko, patinatzea asko
gustatzen zaidalako. Esan zure
amari bat erosteko”.
Leticia negarrez hasi zen atsekabe
handiz. Bi arrazoirengatik egiten
zuen negar: amak esan ziolako ez
zeukala patinetea erosteko dirua,
eta bere lagun Rosak ez ziolako
utzi nahi.
Handik gutxira, Rosak
margoak eskatu zizkion Leticiari,
irakasleek proposatutako
jarduera egiteko. “Margoak
nireak dira, eta ez dizkizut utziko”,
erantzun zuen Leticiak haserre.
“Bada, orduan, ez dizut inoiz
utziko nire etxera etortzen
marrazki bizidunak ikustera”.
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Bi haurren arteko
adiskidetasunaren alaitasuna
desagertuz joan zen pixkanaka.
Neskak goizero joaten ziren
eskolara, baina bidea isilik
egiten zuten, haserre eta triste.
Ez zuten ezer partekatzen.
Egun batean, jolas-orduan jatsi
zirenean, Rosak hau esan zion
Leticiari oso baxu, irakasleak ez
entzuteko: “Jolasean gaudenean,
sekulako pilotakada emango dizut
eta min handia hartuko duzu.
Eta ez egin negar, inork ez
dizu-eta kasu egingo”.
Eta Leticiak hau erantzun zuen:
“Bada, jolas-orduan, oina
zapalduko dizut indar handiz eta
negar egingo duzu, oso gaiztoa
zarelako eta jada ez
zaitudalako maite”. “Zu are
gaiztoagoa zara. Ez zaitut maite
eta ez dut nahi nire laguna
izatea”, esan zion Rosak.
Rosaren amak hauxe esan zion
Leticiaren aitari: “Zer gertatzen
zaie haurrei? Lehen beti elkarrekin
egoten ziren, eta orain bakoitza
bere kabuz ibiltzen da.
Aurreko batean, alabak esan
zidan ez gonbidatzeko Leticia
urtebetetze-festara. Bai pena
lagunak izateari utzi izana!”.

(Irakasleek parte hartuko dute berriro). Ipuina ezin da horrela
bukatu, hain triste. Zein izango da bukaera? Elkarrekin sortuko
dugu, denon artean.

• Lagunek partekatzen al dute bakoitzak daukana?

Ikusi duzue Rosa eta Leticia oso lagun minak zirela, elkar asko
maite zutela, baina orain haserretu dira, ez dituzte jostailuak
eta koloretako margoak partekatzen, ezta patinetea ere, eta
ez dira elkarrekin jolasten. Gainera, elkarri min ematen diote
jolas-orduan, eta bultzadaren bat ere egon da. Zer esan diezaiekegu eta zer egin dezakegu berriz lagunak izan daitezen?
Pentsatu pixka bat, eta gero altxatu eskua hitz egiteko.

• Lagunek ondo pasatzen dute eta barre egiten dute elkarrekin?

• Lagunek elkar bultzatzen dute eta elkarri min ematen diote?

• Lagunak elkarrekin eta pozik joaten dira eskolara?
• Lagunek elkar besarkatzen al dute agur esatean?
• Zer gehiago esan nahi diezue Rosa eta Leticiari?

Irakasleek ikasleak motibatuko dituzte parte har dezaten,
galderak eginez. Hona hemen adibide batzuk:
• Zer esango zeniekete Rosa eta Leticiari lagunak izateko berriro ere?

Erantzunak gogora ekarriko ditugu. Esan duzuena entzun ondoren, ziur pozik daudela eta benetako lagunak direla berriro,
elkarri laguntzeko, partekatzeko eta besarkatzeko prest.

• Zer egin behar dute batak eta besteak benetako lagunak
izateko?

Bi lagunen ipuina ongi bukatu da, baina beste zerbait egin
behar dugu orain.

• Lagunek pilotakadak botatzen al dizkiote elkarri? Eta oinak
zapaltzen?

Zutik jarri behar duzue, eta bi biribil osatu. Barruko biribilekoak
kanporantz begira egongo dira, eta kanpoko biribilekoak, barrura; hala, barruko biribileko haur bakoitzak kanpoko biribileko haur bat izango du aurrean. Elkarri begiratuko diote, eta
seinale jakin baten ondoren, besoak altxatu eta elkar besarkatuko dute, gogoz. Gero, barruko biribileko haurrak geldirik
egongo dira, eta kanpoko biribilekoak zertxobait mugituko
dira, aurrean beste ikaskide bat izan arte. Elkarri begiratu eta
seinale baten ostean, besoak altxatu eta elkar besarkatuko
dute. Jokoak horrela jarraituko du, besarkadaz besarkada,
harik eta hasierako ikaskidearekin topo egiten duten arte. Jarduera hau egin bitartean, haurrentzako musika entzungo da.

© Ayuda en Acción

Besarkaden jokoa

Orain, egon adi-adi. Gela honetako haurrek oso garrantzitsuak diren bi gauza egin dituzue:
Ipuinaren bukaera sortu duzue, eta Rosari eta Leticiari lagundu diezue lagunak izateko berriro.
Baina hori baino askoz garrantzitsua den zerbait egin duzue: nork bere harri-koskorra ekarri du bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura eraikitzeko, eta hori da HAMA 2018ko gaia, hain zuzen ere.
Gloria Fuertesek BAKEARI buruz idatzitako poema bat irakurriko dugu, ez dezagun inoiz hitz hori ahaztu, eta bihotzean eraman dezagun (ikusi itxa 12. orrialdeko eranskinean).
Eta bukatzeko, bakearen kulturari egin diogun ekarpena jasota uzteko, bakearen ikurrak koloreztatuko ditugu. (Ikusi itxa 13.
orrialdeko eranskinean).
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ERANSKINA

BOST LETRA BAINO EZ
Bost letra baino ez, bost besterik ez,
bost letra beti gogoan izateko,
bost letra baino ez BAKEA idazteko.
B, A, K, E eta A, bost letra besterik ez da.
Bost letra baino ez, bost besterik ez,
BAKEA kanta, BAKEA egin.
B buruari, A adiskideari,
K kutxari, E etxeari eta A azeriari.
Kutxa gordetzeko, etxean goxo,
eta azeriari tinko-tinko so.
Jakintsu izateko beharrik ez,
baionetak ere hobe gorde,
bost letra horiek buruan badaude,
heldutan Lur planetan bake.
Gloria Fuertes (moldatua)

Gloria Fuertesen beste poema batzuk esteka honetan
irakurgai daude (gaztelaniaz):
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/
14001529/helvia/aula/archivos/_6/D%EDa%20de%20la
%20Paz%20con%20GF.pdf
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ERANSKINA
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6 URTETIK
8 URTERA
ARTEKO
JARDUERA

Iraupena:

ETA ORAIN ZER
EGINGO DUGU?
gutxienez, 45 minutuko saio bat. Bi saio egin daitezke.

Materialak: orriak, boligrafoak. Paper jarraitua. Errotuladoreak, kartoi meheak. Guraizeak,
kola. Beste material batzuk, jardueraren arabera.
Helburuak: 1. Elkarrizketan jarduteko, entzuteko eta elkar ulertzeko jarduerak sustatzea
2. Gatazkak aukera moduan ulertzea
3. Gatazkak elkarrekin konpontzeko aukera bultzatzea
4. Norberaren autonomia eta autonomia kolektiboa sustatzea

GARAPENA
1. Prestaketa lanak
Jarduerari heldu aurretik, dinamizatzaileak egungo edo iraganeko albiste batzuk hautatuko ditu, gatazkak jorratzen
dituztenak; batik bat, haurrak tartean badaude. Esate baterako, gurasoen arteko liskarrak kirol-lehiaketetan, eskolako
jazarpena adingabeen artean... Aski da titularra eta gertakaria
azaltzen den paragrafo bat, xehetasun handirik gabe.
Eguneroko egoerak ere erabil ditzakegu; adibidez, anaia-arreben arteko ika-mikak jostailu bat dela eta, sesioak telebistako
kate bat edo zinemako ilm bat ikusteko, asteburuan zer egin
ez dakien familia bat, eta azkenean helduek erabakitzen dute,
etab. Orobat, ikasgelan, ikastetxean edo hezkuntza ez-formaleko taldean gertatzen ari diren benetako gatazkak ere aipa
daitezke, jardueraren bitartez irtenbide bateratuak bilatzeko.
* Albiste edo egoera bera proposa dakieke talde guztiei, baina
berbera dela ohartarazi gabe. Hala, errazago ikusiko dira sort
zen diren aukerak.

2. ABIAN JARTZEA.
GATAZKA AURKEZTUKO DUGU
Haurrak sei edo zazpi kideko taldetan banatuko ditugu. Esango diegu albiste batzuk aztertuko ditugula eta egoera nola
konpondu erabakiko dugula. Zenbait orientabide:
• Ez da komenigarria informazioa aurreratzea edo konpontzeko aukerez mintzatzea, ez baldintzatzeko.
• Zati honetan, 20 minutu emango dizkiegu, gehienez.
• Ondoren, talde bakoitzak gatazka eta konpontzeko proposamena labur azalduko ditu, denok jakin dezagun zer bururatu
zaien.
• Txanda bukatutakoan, proposatu dituzten irtenbideen laburpena egingo dugu.
Irtenbideak arbelean, papelografo batean edo paper jarraituan
idatziko ditugu, hiru bloketan sailkatuta:
a) Poliziari deitzea, espetxera eramatea (edo antzekoak).
Helduek emandako irtenbideak.
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Arazoak elkarrizketaren bitartez konpontzea ikasi
b) Indarkeriaren bidez konpontzea. “Norbaitek jo diezaiola”
edo “norbaitek egin diezaiola berak egiten duen gauza bera”
gisako erantzunak.

4. Pentsatu, ebaluatu

c) Elkarrizketan aritzea edo aldeek irtenbideak batera bilatzea. Bitartekaritza.

Bukaeran, denbora pixka bat emango dugu honako alderdi
hauek ebaluatzeko:
• Nola sentitu naiz gatazka baten epaile izan naizenean?

3. Elkarrekin aztertuko dugu eta
hutsetik hasiko gara
Hemen azaldu behar da irtenbidea ezin dela izan helduak espetxeratzea arazo bat dagoen bakoitzean, edo arazoak indarrez konpontzea. Gogoratu behar da ezen, gerrak irtenbidea
balira, munduko arazoak lehen gerraren ondoren amaituko liratekeela, baina milaka urte igaro diren honetan, gizadiak arazoak indarrez konpontzen saiatzen jarraitzen du, hitz egin eta
besteen larruan jarri beharrean.
Gogoeta horren ostean, taldeei gatazkaren albistea berriz aztertzeko eskatuko diegu, eta pentsatzeko, berriro ere, nola
konponduko luketen. Bilaketa berriaren pizgarri moduan,
zuzenean proposa daiteke lehen eta bigarren blokekoak ez
diren ideiak bilatu behar direla, elkarrizketan jardutea oinarri
duten irtenbideak behar ditugula. Hori gomendagarria da saio
bakar bat badago, baina jarduera zenbait saiotan egin behar
bada, ez da zertan lehen saioan bertan jarduna bideratu.

Orientabidea

• Zein irtenbide izan dira proposatzen errazenak? Zergatik?
• Elkarrizketan aritzea oinarri duten irtenbideen harira, ikasgelan edo taldean erabil al daitezke horiek?
Halaber, talde bakoitzak erabakiak nola hartu dituen jakitea
ere erabilgarria izan daiteke. Horretarako, zenbait galdera egin
ditzakegu:
• Nola hartu du taldeak erabakia? (Bozkatu al dute? Edo norbaitek proposatu du, iritzi bakarra zegoen...)
• Proposatutako irtenbideak aztertu ondoren, aldatu al dugu
erabakitzeko era?
• Elkarrizketan jardun al dugu denok atsegin dugun irtenbide
bat bilatzeko?
Azkenik, elkarrizketan aritzeari eta gatazkak konpontzeari buruzko ideiak horma-irudi batean jaso daitezke. Bestela,
esaldi bat aukeratu daiteke ikasgelan edo lan-espazioan ipintzeko, taldearen oroigarri izan dadin, arazoak elkarrekin eta
bakez konpontzeko ideiak beti nagusitu behar duela gogoratze aldera.

Jarduera bi saiotan eginez gero, lehenengoa talde bakoitzak bere ideiak azaltzean bukatuko
litzateke, eta ez genuke ebaluazioa egingo.
Bigarren saioan, hortik abiatuko ginateke, aurreko saioaren laburpenarekin eta elkarrizketan
aritzea oinarri duten irtenbideei buruz hausnarketa eginez.
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9 URTETIK
11 URTERA
ARTEKO
JARDUERA

NORAKORIK
GABEKO GUTUNA
Jarduera hau prestatzeko, Oviedoko
Unibertsitateko Irakasleen Trebakuntzarako
Fakultateko ikasle batzuen laguntza izan dugu;
zehazki, Lankidetzarako eta giza garapen
iraunkorrerako hezkuntza ikasgaiko ikasleena.

Iraupena:

1. saioa: ordubete, gutxi gorabehera.
2. saioa: ordubete, gutxi gorabehera, bi zatitan banatuta; zehazki, eztabaidak
40 minutu iraungo du, eta ebaluazio-galdetegiak, 20 minutu.

Materialak: Papera, boligrafoak/arkatzak, gutunen eranskinak ikasleentzat, eta gutunen
jatorrizko herrialdeei buruzko informazioa irakasleentzat.
Helburuak: 1. Jokabide enpatikoa garatzea beren herrialdeetatik alde egin behar izan duten
pertsonekin, eta gure egoeran nolako ekarpena egin dezakegun hausnartzea.
2. Haur batzuek jasaten dituzten eskubide-urratzeak ezagutzea, aztertzea eta
horiei buruz elkarrizketan aritzea.
3. Aitortzea giza garapenean desberdintasuna dagoela munduan, ekitatea
ikustea lortu beharreko helburu etiko baten moduan, eta ikasleek gehiago parte
har dezaten saiatzea, partaidetzazko ikuspegi batetik.
4. Giza eskubideak munduan nolako egoeran dauden aztertzea modu kritikoan,
gutunetako testigantzak abiapuntu hartuta, eta munduko zenbait tokitan aurrera
egiteko aukerak ezberdinak direla aintzat hartuta.

GARAPENA
1. SAIOA
Lau ikasleko taldeak osatuko dira. Talde bakoitzak bere jatorrizko bizilekutik desplazatu behar izan duen haur baten gutuna jasoko du, jakinik arrazoia krisi ekonomiko, sozial, politiko
edo belikoa izan daitekeela (ikusi 1., 2., 3. eta 4. eranskinetako
itxak, 18. orrialdetik 25.era bitarte). Gutunen lau eredu egongo dira ausaz banatzeko, eta horietako bakoitzean, haur
baten bizitzaren zati bat kontatuko da.
Gutunak banatu ondoren, ikasleek batera irakurriko dituzte.
Talde bakoitzak erantzuteko gutun bat prestatuko du, taldeki-
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deen sentimenduak, pertzepzioak, kezkak, zalantzak eta abar
adierazteko. Era beren, beste pertsona horren egoeraz hausnartuko dute, gutuna nondik datorren pentsatuko, haur hori
bizitzen ari den errealitatea, eta zein diren igorleen jatorrizko
herrialdeetan egoera hori eragin duten kausak.
Erantzuteko gutunak idatzita daudenean, bozeramaile bana
aukeratuko dituzte, eta talde guztiek egindako lana azalduko
da, denek lau gutunak eta lau erantzunak ezagutu ditzaten.
Hartara, hausnartuko dugu galdera honi nola erantzun: nola
lagundu dezakegu egoera hori aldatzeko?

2. SAIOA
Aurreko saioarekin jarraitzeko, eztabaida bat egingo da.
Ikaskideek beren ideiak defendatuko dituzte ordena bati jarraituz eta errespetuz, eta gainerakoei azalduko diete zer ikuspuntu duten gutunetan aipatutako arazo edo egoerei buruz.
Ikasle bakoitzak galdera bat irakurriko du, denek erantzuteko moduan, eta eztabaida txiki bati helduko dio ikaskideekin.
Hark bitartekari-lanak egingo ditu, eta kide guztiek parte har
dezaten eta nork bere iritzia eman dezan saiatuko da.
Eztabaidaren oinarria zenbait galdera izango dira. Hemen proposatutakoez gain, irakasleek edo dinamizatzaileek beste batzuk egin ditzakete.

• Zein istoriok harritu zaituzte gehien? Zergatik?
• Nola sentitzen zarete arazo horien berri izan ondoren?
• Zer ikasi duzue? Ikasiko zenituzketen eskolan egongo ez bazinete?
• Zuen ustez, nola lagundu diezaiekezue gutun horietako protagonista diren haurrei? Iruditzen al zaizue egoera bidegabeak
pairatzen ari direla? Zergatik?
• Zer aldatu beharko zenukete zuen edo zuen ingurukoek
errealitate horiek aldatzen laguntzeko?
• Munduko injustizien eta desberdintasunen parte sentitzen al
gara? Eskolan edo etxean, erakusten al digute nola lagundu
injustiziak desager daitezen? Nola lagundu genezake guk eskolan bertan?

Ebaluazioa: Banaka, egin gurutzeak egokiak iruditzen zaizkizuen erantzunen laukietan.
Askotan Dezentetan Gutxitan Inoiz ez
Gerrak direla-eta pertsonek desplazatu behar izateari buruzko albisteak
daudenean, ikasgelan aipatzen dugu, eta horri buruz eztabaidatzen.
Ulertzen dut beren herrialdetik alde egin behar izan duten pertsonei
buruz hitz egiten dutenean, eta badakit haiek ez direla mehatxu bat, ez
niretzat ez nire familiarentzat.
Ikasgelan landu ditugun materialak oso interesgarriak/dibertigarriak izan
dira.
Lehen baino hobeto ulertzen dut zeinen garrantzitsua den desplazatutako pertsonak ongi tratatzea eta ahal dugun guztian laguntzea.
Egin ditugun jardueren bidez, hobeto ulertu ditut munduko injustiziak.
Eztabaidan modu aktiboan parte hartu dut, irtenbideak proposatu ditut
eta jarrera kritikoa izan dut.
Ikasi dut klima-aldaketak uste nuena baino askoz gehiago eragiten diola
pertsonen bizitzari.

Idatzi zure proposamenak
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anexo
1

Santiagoren gutuna
Kaixo! Santiago
g dut izena, eta 11 urte ditut.
Nire familia eta ni neu Ekuatore Gineakoak gara, baina handik alde egin behar izan
genuen. Orain, ama, bi arreba txikiak eta laurok Españan bizi gara. Nire familian,
bi mutiko ginen lehen, baina anaia nagusia gaixotu egin zen; mediku asko ez
zeudenez eta pertsona ugari zebiltzanez ospitalean, ezin izan zuten artatu behar
zituen botikekin, eta hil egin zen. Haren falta asko sentitzen dut.
Ginean bizi ginenean, nire familia oso pobrea zen. Nik egunero egiten nuen lan
gogotik zabortegi batean, aitak hirian sal zitzakeen gauzak bilatzen. Aita
urrun-urrunera joaten zen anaia-arrebek eta laurok aurkitzen genituen gauzak
saltzera, eta zenbaitetan, denbora luzea igarotzen zen hura berriz ikusi arte.
Herrixka batean bizi ginen, eta hango zenbait haur eskolara joaten ziren, baina ni
ez nintzen inoiz horrelako batean egon. Kontatu zidaten han irakurtzen eta idazten
ikasten zutela. Orain eskolara noa, eta noizbait mediku izan nahi nuke, heldutan.
Ginean ezinezkoa zen hori, eskolara joateko bidea oso gogorra baitzen. Herrixkatik
hirira distantzia handia zegoen, eta horrez gain, lan egin behar nuen familiari
laguntzeko, eta ez geunden salbu.
Batzuetan, goseak jota egoten ginen, platerkada bat arroz besterik ez baikenuen
jateko, eta egarria ere izaten genuen. Horrexegatik erabaki genuen gure etxetik eta
herrialdetik joatea, etorkizun hobe baten bila. Espero dut hemen hobeto bizi ahal
izatea, baina pena handia dut nire herritik alde egin behar izan nuelako, eta
gurekin etorri ezin izan ziren senide eta lagun batzuen hutsunea sentitzen dudalako.
Nahi nuke norbaitek nire herrialdeari lagundu ahal izatea, handik alde egin behar
ez izateko pobrezia dela eta. Handitzen naizenean, mediku izan nahi dut. Beharbada hemen, Euskadin, aukera izango dut, eta nire herrialdeari zein han bizi direnei
lagundu ahal izango diet.

Gero arte.
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INFORMAZIOA
IRAKASLEENTZAT

• Jaiotzen diren hiru haurretatik bi ez dira oizialki existitzen, ez dituztelako erregistratzen.
• Giza Garapenaren Indizea (GGI): 132. tokia
• Jaiotza-tasa osoa (jaiotza-kopurua emakumeko): 5 haur
• Haurren heriotza-tasa (bizirik jaiotzen diren 1.000 haurreko): 61
• Bizi-itxaropena: 59 urte
• Eskolatuta ez dauden haur-kopurua (2014): 416.632

Informazio
gehiago

UNESCO (2017). Institute for Statistics. Guinea.
http://uis.unesco.org/en/country/gn?theme=education-and-literacy
Nazio Batuen Garapen Programa (NBGP) Ekuatore Gineari buruz:
http://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/countryinfo/
Munduko Bankua. Ohiko galderak: nahitaezko desplazamenduak, gero eta handiagoa den munduko krisi bat:
http://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconlictviolence/brief/forced-displacement-a-growing-global-crisis-faqs
Nahitaezko desplazamenduak, garapen bidean dagoen munduko krisi bat:
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/09/15/forced-displacement-a-developing-world-crisis
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2.
ERANSKINA
Rosangelaren gutuna
Kaixo! Nire izena Rosángela da, 8 urte ditut eta Pedernalesen bizi naiz, Ekuadorren.

Duela hilabete eta lau egun, bizi nintzen tokia suntsitu egin zen. Esaten dutenez,
azken urteotako lurrikara suntsitzaileenetako bat izan omen da, Pedernales izan da
lurrikarak eragin handiena izan duen herria (ni han bizi naiz), eta zorionekoak
garela bizirik gaudelako. Arrazoi dute... Izan ere, amak begiak estali zizkidan
kanpalekura eramateko hartu ninduenean, baina hala ere, inguruan gertatzen zen
guztia entzun nuen, eta pertsona asko ikusi nituen lurrean, bizilagunak eta lagunak
negarrez atsekabe handiz, beren senideen eta etxeen ondoan. Ezin izan nuen
saihestu, oso latza izan zen. Hemen bizi ginen guztiok ez dugu etxerik, ez dugu
eskolarik, ezta jolasteko tokiak ere, dena suntsituta dago eta.
Ama eta biok, eta gainerako guztiak, kanpadendetan edo aterpetxeetan gaude
oraindik. Ez gaude oso eroso, baina amak esaten du garrantzitsuena dela onik
gaudela, eta batez ere, elkarrekin gaudela. Oraindik ez dakigu aita eta lehengusuak bizirik ote dauden, jende asko desagertuta dagoelako, eta ez ditugu aurkitzen. Laguntzen ari diren pertsonei galdetu diegu, eta beste kanpalekuetako
erregistroak begiratzeko esan digute, nire herriko jendea erreskatatzen ari baitira
oraindik, eta gerta liteke hainbat egun behar izatea haiek aurkitzeko. Ia 3 egun
igaro dira lurrikara gertatu zenetik, baina ez dugu haien berririk eta ditugu inon
aurkitzen.
Lagun berriak egin ditut hemen, eta haiekin jolasten naiz egunero. Ez dakit noiz
bukatuko den hau guztia. Etxea, lagunak, eskola... Denen falta sentitzen dut. Baina
amak esaten du indartsuak izan behar dugula; beraz, orain INDARTSUENA naiz,
eta amari aita eta lehengusuak bilatzen lagunduko diot, harik eta erregistratzeko
kanpaleku bat bera ere ez gelditu arte. Haiek topatzeko itxaropena dut.
Espero dut laster laguntzea guri.
Eskerrik asko.
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ECUADOR

INFORMAZIOA
IRAKASLEENTZAT

• Richter eskalako 7,8 graduko lurrikara bortitz batek Ekuadorreko iparraldeko kosta
astindu zuen 2016ko apirilaren 16an.
• Lurrikarak 150.000 haurri baino gehiagori eragin zien.
• Denera, 146 eskola kaltetu zituen, eta horrek eragina du 88.000 haurrengan, gutxi
gorabehera.
• Seismoak, gainera, 805 etxebizitza suntsitu zituen, eta 608 etxebizitza hondatu.
• Hondamendian, komunikazio-lineen % 40 baino ez zebilen, eta hiri askotan ez zuten
argindarrik.

Informazio
gehiago

ACNUR: Hondamendi naturalen eraginez, 19 milioi desplazatu baino gehiago egon
ziren 2014an:
http://www.acnur.org/noticias/noticia/los-desastres-naturales-causaron-mas-de-19-millones-de-desplazados-en-2014/
Ohiko galderak klima-aldaketak eta hondamendi naturalek eragindako desplazamenduari buruz:
http://www.acnur.org/noticias/noticia/preguntas-frecuentes-sobre-el-desplazamiento-causado-por-el-cambio-climatico-y-los-desastres-naturales/
Lurrikararen hiru faktore nagusiak, kaltetuen hitzetan:
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/america-latina/terremoto-ecuador-2016/
LARRIALDIA EKUADORREN: lurrikara bortitz batek herrialdea astindu du:
https://ayudaenaccion.org/ong/actualidad/terremoto-ecuador/
https://www.youtube.com/watch?v=YD_lMhNAGkI
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/Terremoto_Ecuador-Colabora-Emergencia-Ayuda_en_Accion_6_507509281.html

21

3.
ERANSKINA

Adaren gutuna
Kaixo! Ada naiz, 13 urte ditut eta Siriatik datorren haur errefuxiatu bat naiz.

Gutun hau idazten dizuet oso izututa nagoelako. Orain pertsona asko gaude
elkarrekin oso toki handi batean, lagunduko digun herrialde batean sartzen noiz
utziko diguten zain, baina ez dakit lortuko dugun, zaila baita.
Bi hilabete igaro dira etxetik bat-batean alde egin behar izan genuenetik. Inork ez
zigun aldez aurretik ohartarazi, eta ez genuen astirik izan ia ekipajea edo gauza
pertsonalak hartzeko. Aitonak txikiagoa nintzenean oparitutako peluxezko hartzatxoa soilik hartu ahal izan nuen; horrekin behintzat pozik jartzen naiz, asko maite
dudalako eta harekin lo egin dezakedalako gauero. Aitona gogora ekartzen dit, eta
gainera, bero pixka bat ere ematen dit, lo egin behar dugun tokia oso hotza eta
deserosoa da eta. Txaketaren azpian sartu nuen aitak besoetan hartu eta etxetik
atera baino lehentxeago.
Hasieran, denok gindoazen: ama, aita eta bi anaia txikiak. Baina bidean, bonba
batek harrapatu gintuen eta ez nituen ama eta anaietako bat berriz ikusi; espero
dut onik egotea eta laster etortzea gurekin.
Itsasoa ikusten dut toki garai batetik. Itsasontzi batean goazela eta denok elkarrekin hemendik aterako garela amets egiten dut, bonbarik eta gerrarik ez dagoen
herrialde batera, lehengo bizimodu bera izateko.
Laguntzea nahi nuke. Eskerrik asko, eta agur.
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SIRIA

INFORMAZIOA
IRAKASLEENTZAT

• Siria gerran dago 2011tik aurrera.
• Bonben suan barrena, 5,8 milioi haur bizi dira Sirian.
• Hain zuzen ere, Siriakoa da munduko desplazamendu-krisirik handiena, barnean 6,3
milioi desplazatu baitaude, eta ia 4 milioi errefuxiatu zenbatu baitira inguruko
herrialdeetan. Uste da 4,53 milioi pertsona inguruk laguntza humanitarioa behar dutela
iristen zaila den tokietan eta setiatuta dauden lekuetan.
• 2016an, 5.000 pertsona baino gehiago zendu ziren Europara Mediterraneo itsasoan
zehar iritsi nahian, eta haien artean, asko haurrak ziren.
Nazio Batuen Erakundea, errefuxiatuei buruz:

Informazio
gehiago

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html
ACNUR, larrialdia Sirian:
http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/
Gerren eta jazarpenaren ondoriozko herritarren desplazamendua inoizko mailarik
altuenera iritsi da:
http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-de-poblacion-por-guerras-y-persecucion-alcanza-el-nivel-mas-alto-jamas-registrado/
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4.
ERANSKINA

Ranjiten gutuna
Kaixo! Ranjit
j dut izena, 11 urte ditut eta Bangladesheko mutiko bat naiz.
Nire herrialdean, duela urte askotik hona, eguraldia aldatzen ari da eta gero eta
arraroagoa da. Eskuarki, lehorte handia dago, eta ondorioz, jendeak ezin du lurra
lehen bezala landu, eta ez dugu lehen bezainbeste ur edateko edo bainatzeko.
Bangladesheko hegoaldean bizi nintzen ni; han, itsasoko uraren maila asko igo da,
eta uretako gatza jendearen uzta hondatzen ari da. Gainera, ekaitz eta zikloi asko
daude azken aldian.
Nire herrialdea suntsitze bidean zegoen; etxeetako teilatuak eta hormak hegan
zihoazen, eta dena hausten zen azkar-azkar. Oso arriskutsua zen, eta gurasoak
gero eta beldurtuago zeudenez, arrebarekin eta nirekin Indiara joatea erabaki
zuten, aldi baterako behintzat.
Egoera larria da, eta ezin ginen gure hirian gelditu uztarik eta etxerik gabe gelditu
ginelako.
Bizitza hutsetik hasten saiatzen ari gara, baina gure etorkizuna arriskuan dago
oraindik, eta ez dakigu noiz arte egongo garen toki berri honetan.
Jende ugari dago gure egoera berean; nire hiriko pertsonak dira, Indiara etorri
direnak beste bizimodu bati ekiteko ilusioarekin. Zenbaitetan, gure lurrak zaindu
eta berriz emankorrak izateko ideia onak dituzten pertsonak agertzen dira, edo
urari gatza kendu eta ureztatu nahiz edan ahal izateko ideiak dituztenak. Garestia
dela esaten dute, baina inbertsio horrek on egingo liguke. Espero dugu egoera
laster aldatzea, munduak nire herrialdeari begiratzea eta zerbait konpontzen
lortzea.
Eskerrik asko.
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BANGLADESH

INFORMAZIOA
IRAKASLEENTZAT

• 2016an, 22,4 milioi pertsonak lekuz aldatu behar izan zuten, klima-aldaketak
eragindako hondamendi naturalen ondorioz.
• Klima-aldaketak mehatxuak eta ahultasunak ugaritu egiten ditu bizitzeko bitartekoak,
elikagai-segurtasuna eta baliabideak direla-eta jada presio handia jasaten duten
munduko hainbat tokitan.
• Uste da gaurtik 30 urte ingurura 250 milioi pertsonek emigratu beharko dutela
uholdeen, lehorteen eta urakanen eraginez.
• Klima-aldaketak 175 milioi haurri eragiten die.
• Klima-aldaketa arintzeko proposatu dituzten planek huts egin dutenez, tenperatura
2,5 gradu handitu da.
• NBEren ustez, planetako migrazioen % 60 baino gehiago urakan, uholde edo
lehorteengatik gertatzen dira, eta 2050ean 250 milioi errefuxiatu egongo dira
klima-aldaketa dela eta.

Salmak 8 urte ditu eta Bangladeshekoa da. Hau da haren istorioa:

Informazio
gehiago

https://www.youtube.com/watch?v=fZUe0hZ2H6M
Klima-aldaketak 250 milioi errefuxiatu eragingo ditu:
http://www.lavanguardia.com/natural/20160722/403308498837/cambio-climatico-provocara-millones-refugiados.html
Klima-aldaketak eragindako errefuxiatuek ez dute asiloa non bilatu. Nazioarteko
legerian ez dago jasota ingurumena dela-eta ihes egiten dutenentzako babesa:
https://elpais.com/internacional/2015/12/14/actualidad/1450123647_559457.html
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AKTIBISTAK,
HEZKUNTZA BAKEAN
JASOTZEAREN ALDE

12 URTETIK
16 URTERA
ARTEKO
JARDUERA

Iraupena:

bi ordu

Materialak: akreditazioen formatua, GIHen eta xedeen kartelak, kartoi meheak,
errotuladoreak, paper jarraitua, post-itak, Interneterako sarbidea.
Helburuak: 1. Garapen Iraunkorrerako Helburuak ezagutzea, batik bat GIH 4, beste
batzuekin lotuta.
2. Ulertzea hezkuntzarako eskubidea zeinen garrantzitsua den elkarrekin bakean
bizitzeko inguruen motor gisa.
3. Bidezko aldarrikapenak adieraztea eta konpromisoak hartzea, bakearen
kultura sustatu eta defendatzeko.

GARAPENA
1. AKREDITAZIOA PRESTATZEA
HAMAn zehar, Hezkuntza bakean
jasotzearen aldeko aktibista gazteen foroa egiten ari da munduan.
Guk ere parte hartzeko, akreditazio
bat prestatuko dugu gure argazki
edo marrazki batekin, eta eskuetan herritar moduan dugun gai bat
izango dugu, Malala Yousafzai aktibistak bezala. Jarduera honen
eranskinean (29. or.) badago akreditazio-eredu bat, fotokopiatzeko.
Akreditazioan atal bat dago miresten dugun pertsona bat aipatzeko. Esparru sozialean, kulturalean edo zientiikoan diharduten pertsonen izenak proposa
daitezke, Malala bezala gailendu direnak gizarteari edo bakeari eginiko ekarpenagatik (Nelson Mandela, Marie Curie, Kailash Satyarthi, Rosa Parks...).
Malalari buruz gehiago jakin nahi izanez gero, sakatu hemen. https://eu.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
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2. PRESTAKUNTZA ESPAZIOA
Akreditazioa prestatu eta taldean beste aktibista gazte
batzuekin partekatu ondoren, prestakuntza-espazio batera pasatuko gara.
Lehenik eta behin, informazio pixka bat emango da Garapen
Iraunkorrerako Helburuei buruz (aurrerantzean, GIH):
2015eko irailean, garapen iraunkorra jorratzeko gailur bat egin
zen, eta han, NBEko estatu kideek garapen iraunkorrerako
2030 Agenda onartu zuten. Agendan, 17 GIH jasota daude,
169 xedetan bereizita, eta helburua pobrezia desagerraraztea, desberdintasunaren eta injustiziaren aurka borrokatzea, eta klima-aldaketari aurre egitea da.
2030 Agendaren gaia “Gure mundua eraldatzea” da, eta horren bidez, nazioarteari dei egiten zaio pobrezia desagerrarazteko eta garapen iraunkor eta berdintasunezkoa sustatzeko.
Hartara, 17 GIHak osorik interpretatu behar dira; alegia, horien arteko loturak aitortu egin behar dira, bete ahal izateko.
GIH guztiak zer neurritan bete diren aztertuko da 2030ean, eta
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horren harira, nabarmentzekoa da neurriak hartu behar direla
laugarren helburuko xedeetan aurrera egiteko. Zehazki, laugarren helburuan hezkuntza jorratzen da, eta hau dio:

GIH 4: “Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea
eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak
bultzatzea”.
4.7 xedea:“Gaurtik hasita eta 2030era
bitarte, ziurtatzea ikasle guztiek garapen
iraunkorra sustatzeko behar diren ezagutza teoriko eta praktiko guztiak eskuratzen
dituztela, heziketaren bidez honako gai
hauek landuz, besteak beste: garapen
iraunkorra, bizimodu iraunkorrak, giza eskubideak, genero-berdintasuna, bakearen
eta indarkeria ezaren kultura sustatzea,
munduko herritartasuna, kultura-aniztasunari balioa ematea, eta kulturak garapen iraunkorrari egiten dion ekarpena”.

Laguntza moduan, Garapen Iraunkorrerako Helburuen ikurrak
aretoko hormetan ipiniko dira, A3 edo A4 tamainako karteletan. Aretoan tokia behar da aske mugitu ahal izateko. Helburuen ondoan, xedeak ere ipiniko dira (denak sartzen badira), ikasleek irakurtzeko. Ezin bada horrela antolatu, hobe
hauek behintzat jartzea: GIH guztien ikurrak, eta GIH 4ren
(Hezkuntza), GIH 16ren (Bakea eta justizia) eta GIH 11ren (Hiri
iraunkorrak) xedeak. Izan ere, horiek dute lotura handiena aurten lantzen ari garen gaiarekin.

Iturria: Nazio Batuen Erakundea

GIHei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo web-orri honetara:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Bideo hau ikustea proposatzen dizugu, GIHak zertan dautzan azaltzen baitu, eta horiek ezagutzera ematera
animatzen: https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
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Aktibistentzako prestakuntza honetan, argudioak eman nahi
dizkigute hezkuntza defendatzeko, beste GIH batzuk betetzeko tresna bat den aldetik. Proposamenak bilatu, sormena landu, inguruan ekintzak egin...
Eta orain, zuk zer egin dezakezu?
Abiapuntu horrekin, aktibistek prestakuntza bati helduko diogu
hezkuntza bakean jasotzearen alde, eta giza eskubideak defendatuko ditugu, Malala Yousafzaik bezala.

3. NAZIOARTEKO TOPAKETA
Nazioarteko topaketan parte hartuko dugu aktibisten foroko
herrialdeetako ordezkariekin batera, Nazio Batuen Erakundearen (NBE) aurrean. Horretarako, hausnartuko dugu eta argudioak bilatuko ditugu topaketa horretara eramateko.

Horretarako, partaideak lau taldetan banatuko dira. Talde
bakoitzari post-it sorta bat emango zaio; bakoitzak kolore bat
izango du, taldeak bereizteko.
Taldeei proposatuko zaie post-itetan azaltzeko bakearen kultura nola izan daitekeen lagungarri Garapen Iraunkorrerako
Helburuak betetzeko, eta gero, dagozkion GIHetan itsatsiko
dituzte. Hori guztia zenbait modutan adieraz dezakete: hitzen
bidez, rap-konposizio laburren bitartez, haikuak, biko errimatuak, esaldiak, komikietako esaldiak, binetak edo eszenak,
marrazkiak...
Esate baterako, haien adierazpenek zerikusia izan dezakete
GIH 11rekin eta horren 11.7 xedearekin:
“Hemendik 2030era, berdegune eta espazio publikoak, inklusiboak eta irisgarriak izateko aukera unibertsala ematea,
bereziki, emakumeentzat, haurrentzat,
adinekoentzat eta desgaitasunen bat
duten pertsonentzat”.

Gure helburua horma-irudi bateratu bat sortzea da, gure
gai nagusiarekin: BAKEA. Gai hori, hain zuzen, GIHen proposamen nagusien barnean dago: pertsonak, planeta,
oparotasuna, bakea eta aliantzak.

BAKEA
GIHek gizarte baketsuak
sustatzea dute xede,
bidezkoak eta beldurrik
zein indarkeriarik gabekoak.
Ezin da garapen iraunkorra
lortu bakerik gabe, eta ezin
da bakea lortu garapen
iraunkorrik ez badago.

Ebaluazioa:

Post-it bat adibide moduan: “Eskola guztietan egotea berdeguneak, lorategiak, baratzeak eta berotegiak, ikasleak bertan
egon ahal izateko, ikasteko, garatzeko eta seguru sentitzeko”.
Bukatutakoan, aktibista gazte bakoitzak bere hitzak edo marrazkiak erakutsiko dizkie ikaskideei, eta horietako bat edo
gehiago aukeratuko dituzte horma-irudirako. Han, denon artean hautatutako gaia, esaldiak, irudiak eta marrazkiak jasoko
dituzte, NBEren aktibista gazteen nazioarteko topaketara eraman eta han defendatzeko.
Horma-irudia edo kartela egiteko, zenbait material eta metodologia erabil ditzakete. Amaitzen dutenean, talde bakoitzeko
bi ordezkariri eskatuko zaie lana ikaskideen aurrean aurkezteko.

Gogoeta egiteko txandari helduko zaio gero. Bertan, elkarrizketan jardun dezakete
galdera hauen gainean:
• Zer egin dezakegu bakearen kultura sustatzeko?
• Zerk eman dizue atentzioa gehienbat? Zer ikasi duzue?
• Alderik ikusten al duzue bakean nahi dugun munduaren eta egun dugun munduaren artean?
Zerbait egin genezake hori aldatzeko? Zer beharko genuke? Zer egin genezake?

* Amaitzeko, akreditazioak eta kartelak sare sozialetara igo ditzakegu, edo Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren weborrian partekatu.
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Zerbait egitea
gatazkak
daudenean

16 URTETIK
18 URTERA
ARTEKO
JARDUERA

Iraupena:

50 minutuko bi saio. Lehenengoa, informazioa bilatu eta aztertzeko; eta
bigarrena, informazioa aurkeztu eta eztabaidatzeko.

Materialak: boligrafoak, errotuladoreak, kartoi meheak, Interneterako sarbidea.
Objetivos: 1. Gatazkak konpontzeko abileziak indartzea esparru pertsonalean eta
sozialean. Horretarako, parte-hartzea, pentsamendu kritikoa, elkartasuna eta
elkarrizketan aritzea sustatzea
2. Beste pertsona batzuen errealitatea eta gatazkek nahiz indarkeriak haien
bizitzari nola eragiten dioten uler dezaten bultzatzea
3. Ulertzea hezkuntzak zer zeregin duen gatazkak prebenitzeko eta bakearen
zein indarkeriarik ezaren kultura sustatzeko

GARAPENA
Gatazka gure bizitzaren zati bat da, baina sarritan, ez ditugu
horri aurre egiteko behar diren tresnak. Hala, erantzuna indarkeriazkoa izan ohi da (izan isikoa izan hitzezkoa), eta horren
ondorioz, batzuen interesak besteei inposatzea gerta daiteke
maiz. Horrenbestez, ondoriozko egoera irabazleek eta galtzaileek osatzen dute, eta beti da bidegabea azken horientzat.
Hezkuntzak, aldiz, balioak transmititzen eta tresnak ematen
ditu, pertsona guztiak beren gizarteetan haz daitezen eta aurrera egin dezaten. Hartara, hezkuntzan ere gatazkak bakez
konpontzea jorratu behar da, elkarbizitza eta bakearen
kultura indartu eta hobetze aldera.

1. Gure munduko gatazkak
ezagutu eta ulertzea
Banatu ikasleak bost edo sei kideko taldetan. Jarraian, talde
bakoitzari eskualde bat esleituko zaio: Europa, Asia, Ekialde Hurbila, Afrika eta Amerika. Talde bakoitzak informazioa
bilatuko du bere eskualdean aktibo dauden gatazkei buruz,
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eta horietako bat aukeratuko dute lan egiteko. Une honetan,
gogora ekar dezakegu gatazka belikoak ez direla desplazamenduen kausa bakarra; aitzitik, badira beste kausa batzuek
eragindako krisi humanitarioak eta larrialdi-egoerak: klima-aldaketa, hondamendi naturalak, pobrezia, etab.1

Astirik badago, munduan egun dauden
gatazken mapa egitera gonbidatzen zaituztegu.
Zein eskualdetan daude gatazka gehien?
Zeinetan daude gatazkarik larrienak?
Zuen ustez, zergatik gertatzen da hori?
Infograia hau erabil daiteke gaia
jorratzeko: https://goo.gl/wz5fLx

1 Mapa de crisis humanitarias. Anuario Alerta 2012¡ Escola de Cultura
de Pau (actualizado a fecha de 2011).
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/12/cap04e.pdf
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Landu beharreko gatazka hautatu ondoren, talde bakoitzak
berea aztertuko du galdera hauei erantzunez:

3.1. Kausak ulertzen baditugu, gatazkak zer prozesuri jarraitu
dion ere ulertu ahal izango dugu.

1. Gatazkaren deinizioa:

• Orain badakigu gatazka nola sortu zen. Hori jakinik, egon al
zen gatazka saihesteko modurik? Nola?

gatazkaren ibilbide historikoa eta gaur egun dituen ondorio nagusiak.
• Zer egoeratan dago gatazka orain?
Hiru fase: tentsioa metatzea, indarkeria lehertzea, bake-negoziazioa.

2. Nor dago tartean
tartean dauden aktoreak identiikatzea, hala zuzenean nola
zeharka (hirugarren aldeak, bitartekariak, zibilak, etab.) sartuta
daudenak, eta gatazkan zer zeregin duten.
• Tartean dauden aldeek botere bera al dute? Ala baten bat
gehiegikeriaz jokatzen ari da?
• Ba al daude gatazkaren ondorioak pairatzen ari diren beste
alde batzuk, nahiz eta ez duten zeregin aktiboa horretan?

4. Gatazkari gaurdaino eman zaizkion erantzunak
aztertzea:
• Erantzunik eman al da? Nork eman du?
• Baliagarria izan da indarkeria-maila edo gatazkaren ondorioak arintzeko? Zergatik huts egin du?

5. Gatazka horretan, hezkuntzarako eskubidearen
egoera aztertzea:
5.1. Hezkuntzarako eskubidea:
• Gatazkan zehar, haurrak eskolara edo heziketa-espazioetara
joan daitezke? Zer baldintzatan? Nolako ondorioak izan ditzake hezkuntza faltak horrek eragiten dien haurrentzat?
5.2. Hezkuntzaren balioa dela eta:

3. Zerk eragin zuen:
gatazkaren jatorria, tartean daudenen beharrak eta interesak
aztertuz. Kontuan hartu behar da beharrak eta interesak ez
direla gauza bera: behar esaten diegu pertsonek duintasunez bizitzeko behar dituzten oinarrizko baldintzei; eta interes
esaten diegu, berriz, boterea edo ondasunak eskuratzearekin
lotuta dauden balio ekonomiko, ideologiko, politiko edo erlijiosoei.
• Gatazkan, alderen baten oinarrizko beharrak kolokan al daude? Garrantzi handiagoa ematen ari al zaie interesei beharrei
baino?

• Hezkuntzaren bidez eskuratzen diren zer ezagutza, jarrera
eta balio izan zitezkeen lagungarri elkarrizketan jardutea eta
gatazka indarkeriarik gabe konpontzea sustatzeko?
5.3. Hezkuntzaren manipulazioaren harira:
• Aldeetako baten batek hezkuntza tresna gisa erabili al du
gatazkan? Nola?
• Pentsatu al dezakezu zer beste egoeratan erabili den
hezkuntza arma moduan, gatazkan sartuta dauden herritarrak
konbentzitzeko edo erreprimitzeko? Zuen ustez, zergatik gertatzen da hori?
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3. Proposamena ikastetxerako: ikasleak
bitartekari
Ikastetxe askotan, ikasleek bitartekari lanak egiteko taldeak osatzen ari dira. Zure ikastetxean horrelako talde bat
eratu nahi baduzu baina nola egin ez badakizu, horra hor zenbait gako:

6. Irtenbideak bilatzea:
proposatu irtenbide berritzaileak gatazka konpontzeko,
alde guztiek etekina ateratzeko moduan. Tartean dauden aldeen beharrak eta hezkuntzaren zeregina aintzat hartu behar
dira. Talde bakoitzak aurkezpen bat egingo du landu duen
gatazkari buruz; hartan, lortu dituzten datuak laburtuko dituzte eta ikaskideei azalduko diete zer irtenbide posible aurkitu
dituzten.

7. Bake-negoziazioa:
Rol-joko bat egingo dugu, aurkeztu diren gatazketan bitartekaritza-lana egiteko. Talde bakoitzak bakea negoziatzeko prozesua antzeztuko du, tartean dauden alde guztientzat
mesedegarria izango den egoera bat adosteko. Ikasle edo bikote bakoitzak alde baten rola izango du, eta kontuan hartuko
dugu beti egon behar duela bitartekaria, nahiz eta jatorrizko
gatazkan ez egon.

2. Gure gatazkak ulertzea
1. Taldeetako gatazkak:
Zenbaitetan, errazagoa izaten da irtenbideak bilatzea besteen
arazoetarako, gure arazoetarako baino. Ikasleek gatazka bat
ulertu eta aztertu dute eta irtenbideak bilatu dituzte, baina
haiek emozionalki tartean egon gabe. Beraz, helburua da eskema bera erabiltzea ikastetxean sortutako gatazka batekin.
Talde berberetan, eta lehenago aurkeztu den eskemari jarraituz, ikasgelan, ikastetxean edo aisialdian duela gutxi ikaskideekin sortutako gatazka bat aztertuko da, eta irtenbide
baketsuak proposatuko dira, tartean dauden alde guztientzat
mesedegarri direnak.

2. Gatazka pertsonalak:
Nor bere kabuz, bizitza pertsonalean bizi izandako edo egun
gertatzen ari den gatazka bati buruz hausnartzera gonbidatzen zaituztegu. Saiatu aurreko gatazkekin erabilitako analisi
bera baliatzen. Garrantzitsua da beste aldearen beharrak,
ikuspegiak eta interesak kontuan izatea, eta nork bere ekintzen gainean duen erantzukizuna ulertzea.
• Gure helburua erdietsi al genuen? Edo ahaztuta geratu zen
gatazkan galdu ginelako? Modu bidegabean edo gehiegikeriaz jokatu al genuen beste aldearekin? Beste modu batean
jokatzeko aukera izan genuen?
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a) Bitartekaritza elkarlaneko prozesu bat da, eta horren bitartez, gatazkak modu positiboan konpondu nahi izaten dira,
tartean dauden guztien beharrak eta iritziak errespetatze aldera.
b) Zuzendaritza-taldeak, klaustroak eta eskola-kontseiluak (edo ikasleak ordezkatzen dituen beste organo bat) horrelako talde bat inkatzea erabaki behar dute, eta horren garapenean inplikatu. Hala, baliabide hori beharrezkoa eta egokia
den guztietan erabiliko da. Aukera badago, gurasoen elkarteko
ordezkari batek ere parte hartu behar luke.
c) Bitartekari-taldeak eratzeko faseak:
• Bitartekari-taldeko kideak hautatzea eta prestakuntza ematea: bitartekari-kopurua ikastetxearen beharren araberakoa
izango da; hortaz, komeni da aldez aurretik diagnostiko bat
egitea ikastetxeko elkarbizitza-giroari buruz. Denbora-tarte
eta espazio aproposak inkatu behar dira parte hartuko duten ikasleen prestakuntzarako. Denbora, dedikazioa eta hala
baliabide materialak nola giza baliabideak behar dira ikasle
bitartekarien talde bat eratzeko.
• Programa hedatzea: hala ikasleek nola klaustroak izan behar
dute programaren berri, eta informazioa izan behar dute eskumenei eta eskatzeko moduari buruz, besteak beste.
• Logistika antolatzea eta bitartekaritzaren funtzionamendua:
bitartekaritza-lanak egiteko espazioak eta denbora-tarteak
zehaztu behar dira, eta taldearen funtzioak, ekintzak eta helburuak jarduteko protokolo batean jaso.
• Jarraipena eta ebaluazioa: programa garatzean, zuzendaritza-taldeko edo klaustroko kide batek, gutxienez, programaren
koordinazio-, jarraipen- eta ebaluazio-lanak egin behar ditu,
helburuak erdiesteko lagungarri dela ziurtatze aldera.
d) Ikasleak bitartekariak boluntarioak izango dira. Sarritan,
azken mailetako ikasleak soilik inplikatzen dituzte, baina garrantzitsua da bitartekaritza-prozesuei buruzko prestakuntza
ematea lehen urteetatik, behar diren abileziak garatu ahal izateko. Bitartekari on baten abileziak: entzute aktiboa, enpatia,
lankidetzan nola aritu jakitea, errespetua, pazientzia, komunikatzeko gaitasuna, autokontrola, objektibotasuna, lider izateko gaitasuna eta sormena.

Zuen ikastetxean edo hezkuntza ez-formaleko taldean izandako horrelako esperientziak zabaldu nahi
badituzue, idatzi posta elektronikoko mezu bat helbide honetara: info@cme-espana.org

18 URTETIK
GORAKOEN
TZAKO
JARDUERA

Iraupena:

AUZO BAKARRA,
ERREALITATE
UGARI

ordubete, gutxienez; ahal dela, ordu eta erdi.

Materialak: papera, boligrafoak, informazio gehiago eskuratzeko baliabideak.
Helburuak: 1. Gatazka sozialak konplexuak direla ulertzea.
2. Entzute aktiboa eta ados jartzea sustatzea.

GARAPENA
Rol-joko bat proposatuko da istorio batetik abiatuta. Hauxe da:

“Zuen herrialdeko hiri bateko auzo batean bizi zarete, eta Afrikako herrialde bateko
familia batzuk hara joango dira, ihes egin behar izan baitute bi arrazoirengatik: batetik,
badira zenbait urte lehorte gogorrak pairatzen dituztela, eta horrek gosetea ekarri zuen;
bestetik, egoera horrek lurraldearekin lotutako aspaldiko gatazka bat larriagotu zuen,
eta gerra bat piztu zen duela bi urte. Ondorioz, goseteak eta arazo sanitario nahiz sozialek okerrera egin dute. Udalak familia horiek zuen auzora eramatea erabaki du, esleitu
ez ziren babes oizialeko etxebizitzen eraikin batzuk daudelako. Gainera, gero eta haur
gutxiago daude, eta horrela, auzoa biziberritu nahi dute”.

Partaideak kolektiboen arabera banatuko dira, eta argibide
batzuk emango zaizkie defendatu beharreko iritziari buruz.

Hau defendatuko dute: inbertsio “materialak” eskolan, eta
ondoan dagoen haurrentzako parkea konpontzea.

Hona hemen kolektiboak edo pertsonaiak:

Betikoa bizilagunen elkartea.

Ikasleen gurasoek osatutako elkartea.

Familia errefuxiatuak etorriko direnez, aukera ona iruditzen
zaie Udalari presioa egiteko auzoan inbertsioak egin ditzan,
baina aldi berean, uste dute arazoak sor daitezkeela, auzoan
“betiko jendea” bizi delako, laguntzak behar baina jasotzen
ez dituena.

Ikastetxean arazo asko daude, eraikina zaharra baita eta berritze-lan asko egin behar dira. Errefuxiatuak etorriko direnez,
aukera ona iruditzen zaie eskolan inbertitzeko; funtsean, leihoak konpontzeko, argiak, klimatizazioa... Haien ustez, ikastetxean nahikoa langile daude iritsiko diren haurren beharrei
ongi erantzuteko.
Ez dute hau defendatuko: langile gehiago kontratatzea,
elkarte sozialak inantzatzea eta plazan dagoen haurrentzako
parkea konpontzea.

Ez dute hau defendatuko: eskolan inbertsioak egitea eta
elkarte sozialak inantzatzea, larunbat goizetan haurrentzat
antolatzen dituzten jardueren programa izan ezik.
Hau defendatuko dute: dirua auzoko plaza konpontzeko
erabiltzea, hain haurrentzako parke bat eta denda gehienak
baitaude.
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Zalantzak dituzte inbertsio sozialak egiteari buruz, eta ez dituzte gizarte-zerbitzuetako langileak kontratatuko (baina ezin
dute neurri hori iragarri).
Ez dute hau defendatuko: jarrera anbiguoa erakutsi behar
dute.
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Hau defendatuko dute: babesa bilatuko dute inbertsioak
azpiegituretan egiteko, baina ez dute modu irekian adieraziko.

Familia errefuxiatuen ordezkariak.
Zailtasun asko dituzte; ez dute hizkuntza ondo hitz egiten eta
ez dituzte ohiturak ezagutzen.
Haien herrialdean, haurrak ez dira ia inoiz eskolara joaten, eta
oso txikitan hasten dira lanean; ez zaie iruditzen eskola garrantzitsua denik.
Elkarteei mesidantzaz begiratzen diete, beren herrialdean
gauza asko agindu baitzizkieten, baina ez zituzten bete. Haien
kezkarik handiena lana aurkitzea da, “gizarteratzeko”.
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Ez dute hau defendatuko: proiektu sozialak edo hezkuntzarekin lotuta daudenak.
Hau defendatuko dute: azpiegiturak obretan, haiek kontratatuko dituztelakoan.

Elkarteen “Auzoa bat eginik” plataforma.

Auzoko eskolako zuzendaritza-taldea.

Badakite auzoa ez dagoela hainbeste familiari harrera egiteko
moduan, ez baitaude gizarte-zerbitzuak eskuragarri.

Hartara, familia horiek auzora etortzea aukera ona iruditzen
zaie horretarako. Gainera, laguntza behar dute eskolak itzultzeko.

Halaber, badakite harrera egin zaien familiak ez direla elkarteez idatzen, oro har, ez zutelako haien herrialdean espero
zen moduan jardun. Hala ere, gobernuaren arazo bat izan zen
hori, ez zuelako aukerarik eman nazioarteko laguntza jasotzeko. Haurrentzat larunbatetan antolatzen diren jardueren programa asko kritikatzen dute, baina ez dira inoiz gai izan beste
proposamen bat egiteko, ez baitira ados jartzen.

Orobat, ikasgeletan konponketa batzuk egin behar dira, baina ez dute beharrezkotzat jotzen klimatizazioan eta instalazio
elektrikoan inbertitzea.

Ez dute hau defendatuko: ikastetxean obrak egitea, beste
lehentasun batzuk daudelako; ez datoz bat Betikoa elkarteak
haurrentzat antolatzen dituen jardueren programarekin.

Ez dute hau defendatuko: dirua bideratzea ikastetxean hobekuntza handiak egiteko, ez delako beharrezkoa; eta inbertsioak egitea plazan edo parkean.

Hau defendatuko dute: auzoan obrak egitea eta gizarte-zerbitzuak handitzea.

Aspalditik ari dira eskatzen gizarte-hezitzaile bat bidaltzeko
eskolara, krisiak eskola-absentismoko arazoak larriagotu baitzituen, eta oraindik ezin izan diote behar bezala heldu.

Kazetariak.
Hau defendatuko dute: proiektu sozialak edo ikastetxean
langile gehiago kontratatzea.

Galderak egin ahal izango dizkiete taldeei, informazioa argitzeko.

Udal-gobernuko ordezkaritza.
Iragarri dute familiei harrera egiteko aurrekontu handi samarra
dutela, eta horren zati bat beste administrazio batzuek emana
da. Hala ere, asmoa da auzoko azpiegiturak hobetzea, merkataritza biziberritzeko.

Gerora, talde honek dinamikak, ados jartzeko mekanismoak,
talde bakoitzaren planteamenduak eta beste alderdi batzuk
ebaluatuko ditu. Ez du jarduera kapitalizatuko; aitzitik, behatzaile moduan jardungo dute funtsean, baina galderak egin ditzakete eztabaida animatzeko.

Haien iritzia ez da oso zehaztua izango, baina saiatuko dira
hoberena auzoa konpontzea dela konbentzitzen; dena den, ez
dute ezer zehatza defendatuko, eta ezetz ere ez dute esango.

Zeregin horretan laguntzeko, adibide batzuk utziko dizkizuegu, baina interesgarriagoa eta aberasgarriagoa izango da galderak haiek egitea.

34

Gurasoen elkartea:

Udala:

• Zer pentsatzen dute eskola-absentismo handiari buruz?

• Ba al dago planen bat auzoko gizarte-zerbitzuak indartzeko?

• Zer neurri proposatzen dituzte?

Elkarteen plataforma:

Bizilagunen elkartea:

• Jakina da ez direla elkartearekin lankidetzan aritzen larunbatetan, baina ba al dute beste proposamenik jarduera horien
ordez?

• Larunbatetako jardueretan haurrekin dauden pertsonek
prestakuntza nahikoa al dute?
(*) Denek dakite ez dutela prestakuntza espeziikoa haurren
beharrei erantzuteko.

• Azaldu al dezakete nola gauzatuko lituzketen?

Jarduera egiteko argibideak:
1. Talde bakoitza bere kabuz bilduko da,

4. Eztabaida gurutzatuak saihestuko dira;

eta hala rolak nola haien iritzia azalduta dagoen oharrak banatuko dira.

nola adierazi argudioak; ea ordezkari bat hautatuko duten, ea
denek berdin parte hartuko duten...

bi edo hiru taldek ezin dute solasaldia bereganatu, eta beraz, garrantzitsua da dinamizatzaileak hitza beste taldeei edo
kazetariei ere ematea. Eztabaida errepikakorrak ere baztertuko dira; elkarrizketa-prozesua bideratu egin behar da. Horrelakoetan, dinamizatzailea(k) arduratuko d(ir)a beste iritzi
batzuk bideratzeaz eta jarrerak laburtzeaz, argudioak ez errepikatzeko.

3. Lehenik, Udalaren taldeak hitz egingo du,

5. Ados jartzea.

eta gero, txandak antolatuko dira taldeek adosten duten moduan. Talde bakoitzak gutxienez behin azalduko ditu bere argudioak.

Jarrerak ez atzera ez aurrera geratzen direnean, ados jartzeko
beharra adierazi behar da; alegia, zerbaiti buruz ados jarri behar dute, arazoa konpondu egin behar da.

2. Talde bakoitzak antolatu behar du

Ebaluazioa

Zati honi kazetari-taldeak ekingo dio. Prozesuan zehar ikusitakoa azalduko dute:
jarrerak, nola jarri diren ados...
Ondoren, talde edo pertsona bakoitzak prozesuari buruz duen ikuspegia azalduko du.
Hori errazteko, galderak egin daitezke; esate baterako, hauek:
• Denek berdin hartu dute parte?
• Nola sentitu dira gutxien parte hartu dutenak? Zein izan dira gairik labainenak?
•Erraza al da gure ideia berak ez dituzten pertsonen larruan jartzea?

Taldeak prestatu eta argudioak antolatzea: 20 minutu

Denbora tarte
gomendagarriak
ordubete

Jorratu beharreko gaia aurkeztea, paragrafoa irakurtzea eta kolektiboak labur aurkeztea
(nor diren eta ea ordezkariak dituzten, besterik ez): 5 minutu
Argudioak azaltzea eta eztabaida: 20 minutu
Ebaluazioa eta ondorioak: 15 minutu

* Denbora gehiago badago, eztabaida eta ebaluazioa luza daitezke.
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MOBILIZATZEKO
JARDUERA

HEZKUNTZA,
BAKEA LORTZEKO
BIDEA. UTZI ZURE
ARRASTOA!

Hezkuntzaren aldeko Munduko 2018ko
Kanpainaren (CME) unitate didaktikoa
landu ondoren, mobilizatzeko jarduera
hau proposatzen da Hezkuntzaren aldeko
Munduko 2018ko Ekintza Astean (HAMA)
gauzatzeko:

Deskribapena: • Jarduera prestatu da Kanpainaren barruan
jaso diren proposamen didaktikoak
ikasgelan edo hezkuntza ez-formaleko
beste talde batzuetan landu ondoren
egiteko.
• Mobilizatzeko proposamen hau HAMAn zehar
edo beste une batean egin daiteke, ikastetxeko
jardueren arabera.
• Jardueraren bi bertsio egitea iradokitzen dugu: lehenengoa, ikastetxean
gauzatzeko; eta bigarrena, kalean bertan egiteko. Jarduera kalean
egitearen helburua gizarteari eragitea eta herritarrak mugiaraztea da,
hezkuntzarako eskubidea ezagutu eta aldarrika dezaten. Bertsio hori
aurrerago zehaztuko da xehetasun gehiagorekin.
Helburuak:

1. Hezkuntza-komunitatean, hezkuntzarako eskubidearekiko konpromisoa
eta partaidetza sustatzea.
2. Gatazka-, larrialdi- eta desplazamendu-egoeretan, hezkuntzarako
eskubidea nola dagon agerian jartzea. Halaber, hezkuntzari balioa ematea,
funtsezko tresna baita gatazkak bakez konpontzeko eta bakearen kultura
bultzatzeko, GIH 4ko 7. xedean adierazten den bezala.
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IKASTETXEA

JARDUERA PRESTATUKO DUGU
Erronka bat proposatzen dugu HAMA 2018ko mobilizaziorako: bide sinboliko
bat eraikitzea, ahalik eta oin-aztarna gehienekin osatuta. Hartara, bide horrek
eskolara joateko aukera emango die errefuxiatuei eta desplazatuei, hezkuntzak bere
funtzioa bete dezan bake-faktore nahiz bidegabekerietatik, pobreziatik eta injustiziatik babesteko elementu moduan. Zenbat eta aztarna gehiago sortu denon artean,
orduan eta gertuago izango dute pertsona horiek hezkuntzarako eta testuinguru
baketsu batean bizitzeko eskubideak gauzatzeko aukera.

Oin-aztarna formako irudiak prestatuko ditugu (eredua
39. orrialdeko eranskinean dago), eta horietako bakoitzean
gogoeta edo galdera bat idatziko da, unitate didaktikoan
hezkuntzarako eskubidea dela-eta aldez aurretik egin den
lanean sortua. Funtsean, gogoetek edo galderek zerikusia
izango dute desplazatu behar izan duten pertsonen eta errefuxiatuen egoerarekin; ikusi bezala, baliteke gatazken ondorio
izatea, Sirian bezala, edo klimak nahiz ekonomiak eragindako
beste larrialdi batzuen ondorio, edo jazarpen politiko zein erlijiosoaren ondorio. Halaber, hezkuntzarekin ere zerikusia izango dute, bakearen kultura sustatu eta eraikitzeko tresna den
aldetik.
Aztarnetako mezuak idazteko, ikasleak irudimena aska
tzera gonbidatuko ditugu. Aztarnei zenbaki bana jarriko zaie,
guztiak zenbatu ahal izateko eta erronkan egiten ditugun aurrerapenak neurtzeko. Hala aztarnak nola mezuak nork berea
edo taldeka presta daitezke, ikastetxearen edo kolektiboaren
ezaugarrien arabera.
Oin-aztarnak ikastetxean zehar ipiniko dira, eraiki nahi
dugun bidea nabarmentzeko. Ikastetxeko bi puntu lotuko

Ekitaldia
kalean

ditu bideak, gutxienez. Esate baterako, ikasgela bat edo gehiago liburutegiarekin, jantokiarekin, ikastetxeko sarrerarekin...
Irudimena askatzera animatuko ditugu; adibidez, aztarnak ez
dituzte zertan lurrean soilik jarri, baizik eta hormak, sabaia eta
beste elementu batzuk ere erabil ditzakete. Beharrezkoa izanez gero, ondo legoke aztarnak plastiikatzea, ez hondatzeko.
Aztarnak eta hautatu den bidea prestatu ostean, ikasleak
errefuxiatuen eta desplazatu behar izan duten pertsonen
oinetakoetan edo larruan jarriko dira; hau da, bide hori
egingo dute, eta aztarnaz aztarna geldituko dira ikaskideek
idatzitako mezuak irakurtzeko eta horien gainean hausnartzeko, harik eta helmugara iristen diren arte.
Azkenik, bidearen amaierara heldutakoan, aztarna guztietako mezuak bilduko dira, denok batera amaierako gogoeta
egiteko.
Ekitaldia bukatzeko, ikasleei argazki bat aterako zaie aztarnak eskuetan dituztela, hezkuntzaren alde arrastoa uzteko egin duten ekarpena irudikatze aldera.

JARDUERA PRESTATUKO DUGU
Ikastetxean egindako planteamendu bera proposatzen dugu; alde bakarra da ez
dutela sortuko bi puntu lotzen dituen bide bat, baizik eta ibilbide bat egingo dutela
ikastetxea dagoen herriko espazio publiko batean, hezkuntzaren eta bakearen
alde.
Ibilbidea abiapuntu jakin batean hastea proposatzen da (ikastetxe bat, unibertsitatea, liburutegia, etab.), edo bestela, ausazko toki bat izan daiteke, toki jakin batean
edo erakunde publiko batean amaitzeko (plaza bat, udaletxea, hezkuntza-kontseilaritza, etab.).

Parte hartzen duten ikastetxeetako ikasleek beren oin-aztarnak eramango dituzte gogoetekin; esate baterako, pankarta moduan edo makila batean itsatsita, mendi-ibiltaritzakoa
balitz bezala. Ibilbidean zehar, partaideek HAMA 2018ko GAIA
batera esango dute: Hezkuntza, bakea lortzeko bidea.
Utzi zure arrastoa!.

Helmugara iritsitakoan, bertaratu direnek hezkuntza
eta bakea hitzak osatuko dituzte lurrean beren aztarnekin. Jarraian, ikastetxeetako ordezkariek, bertaratutakoen eta
gonbidatutako ordezkari politikoen aurrean, ikasleek oin-aztarnetan jasotako gogoetak, galderak, aldarrikapenak eta
proposamenak irakurriko dituzte, hezkuntzak desplazatuen
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eta errefuxiatuen testuinguruetan duen egoeraren harira, eta
horrekin lotuta, hezkuntzak bakearen kulturaren alde egiteko
duen zereginaren harira.

Gehiago egiteko
gogoz gelditu
zarete?

Halaber, aztarna handi bat egitea ere proposatzen dugu, ondorio horietako batzuk idazteko. Hala, pankarta moduan erabil daitezke ibilbidean, eta ondo ikusten diren toki batean ipini
amaitutakoan.

JARDUERA OSAGARRIAK
Jarduera osagarriak proposatzen dizkizuegu, zuen inguruan eta
gizartean hezkuntzarako eskubidea denontzat zabaltzeko, eta desplazatu behar izan duten pertsonen egoera bereziki nabarmentzeko,
haientzat hezkuntza bitarteko bat izan baitaiteke bakearen kulturantz
aurrera egiteko:

1) Inplikatu zure auzoa/herria/hiria/ingurukoak:

2) Erabil ditzagun ondo sare sozialak!

Egin zure ibilbidea hezkuntzaren alde HAMAn zehar,
lagunekin edo senideekin.

Birala izan dadila desplazatuei eskaintzen diezuen babesa,
eta denok kalitatezko eta doako hezkuntza izateko eskubideari babesa, bakearen kultura ziurtatzeko.

Aztarnak senideen edo lagunen artean presta ditzakezue, eta
ibilbidea aukeratu.
Proposatu zure inguruko dendei, tabernei eta erakundeei hezkuntzaren alde egiteko, eta beren arrastoa uzteko!
Aztarna formako zigilua inprima dezakezue, gaia idatzita duena: Hezkuntza, bakea lortzeko bidea. Utzi zure arrastoa! Horretarako, laguntza eska diezaiekezue senideei eta helduak
diren lagunei.

Taldearen bideo edo argazki bat egin dezakezu zuen lanarekin
eta aztarnekin, edo ibilbidean ere bideoak eta argazkiak atera ditzakezue, eta zuen ikastetxearen Facebook proilera igo
hashtag hauekin: #HAMA2018 eta #utzizurearrastoa, edo
beste bat # ikastetxeko edo ikasgelako aztarna-kopuruarekin, eta zuen Facebooken aipatu Campaña Mundial por la
Educación España (Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpaina, Espainia), erronkarekin bat egiteko.
Kalean mobilizatzeko ekitaldiaren proposamen xehatuago bat
egingo dugu HAMA 2018 izan aurreko asteetan.

EBALUAZIOA:
Gure proposamen didaktikoa ebaluatzeko galdetegia bete nahi izanez gero, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren web-orrian aurkituko duzu: www.cme-espana.org
Eskerrik asko iruzkin eta ekarpenengatik, hobetzeko balio digute eta!
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HEZKUNTZA,

UTZI ZURE
ARRASTOA!

BAKEA

LORTZEKO

BIDEA
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