MUNDUAK LOTZEN
Herritartasun globalerako heziketa: proposamen bat

HELBURU OROKORRAK
• Kulturen arteko
elkarrizketa bultzatzea
• Lankidetza bidezko
ikaskuntza-esparru bat
eskaintzea
• Desparekotasuna eta
pobrezia eragiten dituzten
arrazoiei buruz gogoeta
egitea

ZER DA "MUNDUAK LOTZEN"?
• Ikasgelako jarduera, sareko lana eta ingurunea uztartzen
dituen proposamen didaktiko bat.
• Errealitate geografiko, kultural, ekonomiko eta sozial
desberdinetako ikasleen arteko hartu-emanak eta parte-hartzea
sustatzeko gune bat.
• 3 eta 17 urte bitarteko ikasleentzako proposamen bat.
• Plataforma eleaniztun bat, non zortzi hizkuntza hauetan hartzen
duten parte ikasleek: gaztelania, katalana, galegoa, euskara,
portugesa, italiera, frantsesa eta ingelesa.

ZER DA "MUNDUAK LOTZEN"?
• Adin-tarte bakoitzera egokitutako bost proposamen didaktiko, 15
ikasgelatako taldetan jorratzekoak:
HAURRAK: 3-5 urte
LEHEN HEZKUNTZA: 6-8 urte eta 9-11 urte
BIGARREN HEZKUNTZA: 12-14 urte eta 15-17 urte

• 12 astez lanean, 4 fasetan banatuta.
• Animazioa eta pertsonaia fantastikoak, jarduerei ekiteko ardatz nagusi
gisara
•
•
•

Elkarrizketa sustatzeko komunikazio-tresnak:
Horma, Nire profila eta Bloga
Elkarlanean egindako azken produktu bat, ikasgelan jorratutakoa hedatzen
laguntzeko
IZ proposamen bat, ingurunean hedatzeko

AURREKO URTEETAN
•

Lan-eskubideak

•

Eraiki dezagun bakea

•

Zero pobrezia

•

Urre urdina

•

Klima-aldaketa

•

Tximeleta-efektua

•

Enararen ametsak

•

Aldatzen ari den mundua, eraikitzen ari den puzzlea

•

Mundu bidezkoago bat eraikitzeko haziak

•

Mundu bidezkoago bat eraikitzeko errezetak

•

Eskubiderik gabe

•

Berdintasun-bideak

•

Mugarik gabeko eskubideak

•

Senbazuru. Bakea eraikiz

Eskubiderik gabe
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ESKUBIDERIK GABE

ESKUBIDERIK GABE Desparekotasuna eta eskubide sozialak
Populazioaren % 1ek dauka munduko aberastasun osoaren erdia.
Hazten ari da desparekotasuna herrialde gehienetan, eta munduko populazioren
% 80k jasaten ditu gastu publikoaren murrizketen eta austeritate-politiken
ondorioak.
Baina ez da saihestezina muturreko desparekotasun hori, zeinak hainbat
jenderen bizia arriskuan jartzen baitu, eta duintasunez bizitzea galarazten.
Lehentasuna zeri ematen zaion eta borondate politikorik badagoen, hori da
kontua.
Kalitateko zerbitzu publiko unibertsalak tresna ahaltsua dira
desparekotasun ekonomikoei aurre egiteko.
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Ekitaldi honetarako helburuak:

•

Ikuspegi kritiko batetik ezagutzea eta aztertzea gure inguruneko eta beste
batzuetako eskubide sozialen sistema; ezagutzea eta aztertzea, halaber,
eskubide horiez baliatzeko dauden bidegabekeria-egoerak eta berdintasunik
eza.

•

Zehaztea bidegabekeriaren eta berdintasunik ezaren kausak eta
ondorioak, zenbait ikuspegitatik aztertuz (soziopolitikoa, ekonomikoa,
herritarren partaidetza...)

•

Arbuiatzea tokian eta tokiko eta mundu osoko desparekotasunak eta
bidegabekeriak, eta justizia eta berdintasun soziala oinarri dituen jarrera etiko
bat bermatzea

•

Ekintza eta jokabide eraldatzaileak sustatzea, indibidualak zein kolektiboak,
herritarrak oinarrizko gizarte-eskubideez hobeto baliatzeko
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IKASLEEKIN EGITEKO
JARDUERAK

Ziklo bakoitzak proposamen jakin bat, irakasleentzako
orientabideak eta komunikazio-tresna batzuk ditu.
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HAUR-HEZKUNTZA ETA LEHEN
HEZKUNTZA (3-12 urte)
Ulises, Penelope eta Telemako: abentura bat mandalen artean
Argumentu-egitura bera Lehen Hezkuntzako hiru proposamenetarako, aukera ematen duena
"Munduak lotzen" Lehen Hezkuntzako ikastetxeko proiektu gisa jorratzeko.
Animazioaren laburpena
Ulises, Penelope eta Telemako zaharrak dira jada, eta bizitzako urterik gehienak hara eta
hona eman dituzte, eskubide sozialen alde borrokatzen, haiek nonahi urratzen zirela ere.
Bidaiatzeko, "mandala magikoen botereaz" baliatzen ziren: duintasunaren mandala,
justiziarena eta lankidetzarena. Hirurak batera erabilita, munduko edozein lekutara
"teleportatzen" zuten bere burua.
Azken bidaian, banandu egin zituen eguzki-ekaitz batek. Honenbestez, hau da ikasleen
egitekoa: hiru pertsonaia horiei mandala magikoak aurkitzen laguntzea.
Istorio horretaz baliatuta, bidaia birtual bat egingo dugu, gogoeta egiten lagun diezagun
herritarren oinarrizko premiez, eskubide sozialez, desparekotasunaz eta eskubideen aldeko
borrokaz.
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Haur Hezkuntza (3-5 urte)
Lehen Hezkuntzako lehen zikloa (6-8 urte)
Ulises, Penelope eta Telemako: abentura bat mandalen artean
Azken produktua: ipuin edo komiki bat egitea denen artean
KONTZEPTU-EDUKIAK:
- Duintasuna, justizia eta lankidetza kontzeptuak (hurbilpena)
- Oinarrizko premiak eta eskubide sozialak
- Alor publikoaren eta pribatuaren arteko aldea
- Hezkuntzarako eskubidea
- Osasunerako eskubidea
- Eskubide sozialak denontzat
Jarduera-adibide batzuk: eztabaida eta gogoeta egitea, irudiez baliatuz;
ingurunean inkesta egitea ; komiki baten binetak marraztea...
*

Gida bat izango du plataformak, proposamen hori berariaz haur-hezkuntzan
lantzeko.
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Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa
Ulises, Penelope eta Telemako: abentura bat mandalen artean

8-10 urte
Azken produktua: mahai-joko xume bat egitea, elkarlanean
KONTZEPTU-EDUKIAK:
- Duintasuna, justizia eta lankidetza kontzeptuak (hurbilpena)
- Oinarrizko premiak eta eskubide sozialak
- Desparekotasuna
- Eskubide sozialen egoera (hezkuntzarako eta osasunerako eskubideak)
- Eskubide sozialen aldeko borroka
Jarduera-adibide batzuk: lekukotasunen bidez (idatzizkoak eta bideoak) jorratzea gaia; irudienez baliatuz,
eztabaida eta gogoeta egitea; ingurunean inkesta egitea ; "basamortua zeharkatzea"...
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Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa
Ulises, Penelope eta Telemako: abentura bat mandalen artean

10-11 urte
Azken produktua: joko birtual bat egitea, elkarlanean
KONTZEPTU-EDUKIAK:
- Duintasuna, justizia eta lankidetza kontzeptuak (hurbilpena)
- Eskubide sozialak
- Desparekotasuna
- Zerbitzu publikoak, desparekotasuna gutxitzeko
- Eskubide sozialen egoera (hezkuntza, osasuna, etxebizitza, lurra eta ura eskuratzeko eta
edukitzeko eskubideak)
- Eskubide sozialen aldeko borroka
Jarduera-adibide batzuk: lekukotasunen bidez (idatzizkoak eta bideoak) jorratzea gaia,
ikerketa labur bat herrialde bati buruz...
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BIGARREN HEZKUNTZA (12-17 urte)
Batzar handia

Argumentu-egitura bera Bigarren Hezkuntzako bi
proposamenetarako, aukera ematen duena "Munduak lotzen"
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeko proiektu gisa jorratzeko.
Animazioaren laburpena
.
2587. urtean gaude, eta etsituta dago gizartea sistema
politikoa dela-eta; gainera, izugarria da ingurumenaren
hondamena, eta sistema ekonomikoa da nagusi Lur planetan.
Ikaragarria da aberatsen eta pobreen arteko aldea 2587.ean, eta leku berean ere ez dira
bizi: dirua daukaten herritar bakanak gainerakoengandik aparte bizi dira.
Egoera hori aldatzen saiatzen dira istorio honen protagonistak, Koldo eta Aisha. Koldok
mundu bidezkoago bat eraiki nahi du "Lunus"-en; Aishak, berriz, uste du oraindik ere egin
daitekeela borroka desparekotasunaren aurka eta, horrenbestez, "Munduak lotzen"-eko
ikasleei hau eskatu die: lagun diezaiotela irtenbideak eta arrazoibideak bilatzen, laster
egitekoa den Batzar Handirako.
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BIGARREN HEZKUNTZA (12-17 urte)
Batzar handia
Azken produktua:
- Erakusketa (12-14 urte)
- Rol-jokoa: jarrera desberdinak arrazoitzea (15-17 urte)
KONTZEPTU-EDUKIAK:
- Eskubide sozialak, ongizate-estatua, ekitatea eta desparekotasuna.
- Zerga-politikak, zergak, ogasun publikoa...
- Iruzur fiskala, paradisu fiskalak, diru zuria/beltza...
- Gizarte-politikak, gardentasun politikoa, partaidetzazko aurrekontuak...
Jarduera-adibide batzuk: elkarlaneko ikerketa; eskubide sozialen alde borrokatzen diren
erakundeen laguntzaz ekitea gaiari; inbertsio sozialaren barometroa; gogoeta eta ulermena
lantzeko irakurketa; rol-joko baten bidez jarrera guztiak aldeztea...
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Ingurunearekin lan egiteko proposamena:
"Ikaskuntza eta zerbitzua" (IZ)
•

HAUTAZKO bi proposamen (bat, Lehen Hezkuntzarako; bestea,
Bigarren
Hezkuntzarako),
"Munduak
lotzen"
proposamena
ingurunearekiko lanarekin lotzeko.

•

Ikaskuntza
eta
Zerbitzua
metodologia
dute
abiapuntu
proposamenek. Irekia da planteamendua, ikastetxe bakoitzak bere
premietara egokitu dezan.

•

Gida osagarri batzuen bidez zuzenduko da lana proiektua martxan
izango den aste guztietan.

•

Amaierako produktu/zerbitzu bat prestatzea da proposamenaren
helburu nagusia. Apirilera arte iraungo du, berez, baina, ikastetxe
bakoitzaren egoera zein den, hirugarren hiruhilekora ere luza daiteke.
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TOPAKETA PRESENTZIALAK
• Lan-eremu presentziala, non
inguru geografiko bereko
jendeak hartzen duen parte.
• Espainiako 6 hiritan egiten dira
topaketak.
• Helburua: jarduera
telematikoan egindako lana
partekatzea, eta ondorio eta
konpromiso bateratu
batzuetara iristea.
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EGITURA ETA EGUTEGIA
■ Izena emateko epea
2018ko uztailaren 1a – 2019ko
urtarrilaren 11
■ Irakasleen modulua
abenduaren 1a – 2019ko urtarrilaren
11
■ Ikasleekin egiteko jarduerak

2019ko urtarrilaren 14a – 2019ko
apirilaren 7a
■ Ikasleen arteko lurraldekako
topaketak

2019ko apirila
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IRAKASLEEN MODULUA
Irakasleek libre dute sarbidea
irakasleen modulura:
-Gida didaktikoak
-Proposamen didaktikoak
-Baliabide osagarriak
-Foroa
Eremu hau ere zabalik egongo da
jarduerek irauten duten bitartean
(hamabi aste).
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IRAKASLEEN MODULUA
Gainera, proposamen
bakoitzerako gida didaktiko bat,
dokumentazio osagarria eta
foro bat ditu. Foro horretan
esperientziak parteka daitezke
adin-tarte bereko ikasleekin lan
egiten duten gainerako
irakasleekin.
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PARTAIDETZA-DATUAK (2017-2018)
•

279 ikastetxe

•

731 ikasgela/talde

• 16.821 ikasle
• 11 herrialde:
Belgika, Portugal, Erresuma Batua,
Kanada, Txile, Kolonbia, Espainia,
Italia, Maroko, Mexiko, Frantzia.
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www.ConectandoMundos.org
info@ConectandoMundos.org

