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Irakasleentzako fitxa
Honako unitate didaktiko honek bakearen kontzeptuaren barnean bil daitezkeen balioetara hurbilarazi nahi ditu
ikasleak. Kontzeptu hori gerrarik ez izatea baino zerbait gehiago dela ulertu behar dugu. Gure artean dauden
indarkeria motak ere azaleratu nahi dira, eta ikasleak egunez egunekoan horiek identifikatzeko eta salatzeko gai
izatea lortu nahi da.
Bake-hezkuntzak (BH) esparru horretako ezaguerak eta balioak sustatu eta gararazi nahi ditu pertsonen artean,
konformismoaren aurka eta kontzientzia kritiko eta eraldatzaile baten alde hezteko. Gatazkan eta gatazkarako hezi
behar ditugu ikasleak. Gatazkaren ikuspegi positiboa berreskuratu behar dugu guzion artean, eta horiei indarkeria
ezean1 oinarrituta aurre egiteko estrategiak eta trebetasunak sortu behar ditugu.1.

BAKEAREN eguna
Helburu espezifikoak
• Norbanakoaren balioez, gizarte-balioez eta pertsonarteko erlazioez gogoeta egitea.
• Bake kontzeptuaz gogoeta egitea, eta gerrarik ezak hartzen duen eremua baino esanahi-eremu zabalagoa hartzen duela ulertzea.
• Zuzeneko indarkeria, egiturazko indarkeria eta indarkeria kulturala kontzeptuak ezagutzea.

Edukiak
Kontzeptuak
• Bakea.
• Indarkeria.
• Indarkeria eza.
Prozedurak
• Indarkeriazko jarrerak ezagutzea.
• Indarkeriazko jarrerak kritikoki balioestea.
Jarrerak
• Ikaslearen inguruko indarkeriazko jarrerak salatzea.
• Gatazkei irtenbidea aurkitzea, jarrera aktiboa izanez eta horretarako borrokatuz; indarkeriarik gabeko irtenbideak.

1 Indarkeria ezean oinarrituta diogu, eta ez indarkeriarik gabe, jarrera pasiboetan ere izan baitaiteke horrelakorik. Indarkeria ezean oinarritutako jarrerez ari garenean, gatazkei soluzioa aurkitzeko jarrera aktibo batez ari gara. “Escola de cultura de pau. UAB”
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Oinarrizko gaitasunak barneratzeko ekarpena
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
Iritzi kritiko eta etikoa eratuz, ideiak, ezagutza-egiturak eta diskurtsoaren koherentzia eta kohesioa landuz, eta
ekintzak eta zereginak gauzatuz.
Besteekin eta inguruarekin loturak eta harreman eraikitzaileak ezarriz, eta kultura berrietara hurbilduz; ezagutu
ahala, aintzat hartuko dituzte, eta errespetatu egingo dituzte.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
Informazioa eta ezaguera zabaldu eta sortzeko IKTak erabiliz.
Informazio ugaria eta konplexua prozesatzea eta kudeatzea, arazo errealei irtenbidea aurkitzea, erabakiak hartzea,
elkarlan-giroan lan egitea komunikazio-inguruak hedatuz, ikaskuntza-elkarte formal eta ez-formaletan parte hartzeko, eta arduraz eta sormenez ekoizpenak sortzea.
Emandako informazioaz baliatzea eta kritikoki aztertzea, norberak bere kabuz nahiz taldean lan eginez.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
Bizi garen gizartearen errealitatea ulertuz, elkarrekin lan egitea, elkarrekin bizitzea eta herritartasun demokratikoa
jorratzea gizarte plural batean; eta berori hobetzeko konpromisoa hartzea.
Aukeratzeko eta erabakiak hartzeko iritzi morala erabiliz, herritarren eskubideak eta betebeharrak gauzatzea, modu
aktiboan eta arduraz.
Kausa-aniztasunean oinarritutako analisi sistemikoaren bidez, gertakari eta arazo sozial eta historikoei buruz iritzia
emateko eta horri buru modu global eta kritikoan gogoeta egiteko.
Balio- eta interes-gatazkak bizikidetzaren zati direla ikasiz, gatazka horiei konponbidea aurkitzea, jarrera kritiko
hartuta.
Argi ulertuz jarrera pertsonal oro ez dela etikoa, printzipio eta balio unibertsalen errespetuan oinarritzen ez bada,
hala nola Giza Eskubideen Adierazpenean biltzen diren printzipio eta balioen errespetuan.
Elkarrizketa eta negoziazioa jorratuz, gatazkak konpontzerakoan ados jartzeko, bai esparru pertsonalean eta bai
gizartean.
Demokrazia, askatasun, berdintasun, elkartasun, erantzunkidetasun, parte-hartze eta herritartasun kontzeptuei
buruzko gogoeta kritikoa eginez eta nazioarteko adierazpenetan, Espainiako Konstituzioan eta autonomia-erkidegoetako legedian jasotzen diren eskubide eta betebeharrei erreparatuz eta erakundeek beroriek nola aplikatzen
dituzten aztertuz.

Denboralizazio
Jarduera egokiro garatu ahal izateko, gutxienez bi ordu hartzea gomendatzen da.

Ebaluazio-irizpideak
• Indarkeria motak ezagutzen eta identifikatzen ditu
• Bake kontzeptua ulertzen du, bai eta berorren adiera zabala ere.
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Aniztasunaren trataera
• Izan daitezkeen gabeziei erreparatzea.
• Ikastaldearen erritmoari eutsi ezin dioten ikasleak aintzat hartzea, eta egin beharreko lana haien aukeretara
egokitzea.
• Saioen hasieran, motibazioa erabiltzea oinarrizko gako gisa, eta egin beharreko zereginaren protagonista bihurtzea.

Materialak
• Proposatutako jardueran zehazten diren testuak eta loturak.
• Ordenagailua, proiektorea eta audioa.
• Interneteko lotura.
• Eranskinen fotokopiak.
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Haur Hezkuntzako eta
Lehen Hezkuntzako jarduera
1. jarduera
Bakearen Pictionarya
Landu nahi dugun gaiari sarrera egiteko, Bakearen Pictionaryan ibiliko gara. Bi talde egingo ditugu ikastaldean,
eta zenbait hitz idatzita dituzten txartelak 2 marraztera aterako da talde bakoitzaren ordezkaria. Hauek dira hitzok:
bakea, indarkeria, gerra, gatazka, hezkuntza, barkatu.
Ordezkaria marrazten ari den hitza minutua pasatu baino lehen asmatzen badu taldeak, puntu bat lortuko du. Jolas
txiki honekin, bakeaz eta bakearen inguruko kontzeptuez hizketan has gaitezke.

2. jarduera
Kaukasum, munduko gerlaririk onena
Ondoren, Kaukasum, munduko gerlaririk onena ipuinaren audioa entzungo dugu. Honako lotura honetan aurkituko dugu:
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-mejor-guerrero-del-mundo
Ipuina entzun ondoren, debate txiki bat egingo dugu, eta Kaukasum zergatik iruditzen zaigun gerlaririk onena eta
haren armak boteretsuenak zergatik diren aztertuko dugu.

3. jarduera
Bakearen alde lan egiten duten pertsonak
Bakearen gaia lantzen jarraitzeko, zer hoberik bakearen kulturaren barneko pertsonaia handiak ezagutzea baino?
Beraz, 4 talde osatuko ditugu ikastaldean, eta informatikako gelara joango gara (ohiko ikasgelan ordenagailurik
edo tabletarik ez badugu). Talde bakoitzak bere pertsonaia nor den aztertu behar du, eta esaldi hauek zer esan nahi
duten pentsatuko du
Gandhi: “Ez dago bakerako biderik, bakea bera da 	
  
bidea.” “Begia begi truk, eta denok itsu.”
Mandela: “Inor ez da jaiotzen azalaren koloreagatik, jatorriagatik edo erlijioagatik beste norbait gorrotatuz. Jendeak ikasi egin behar du gorrotatzen,
eta, jendea gorrotatzen ikasteko gai bada, maitatzen ere irakats diezaiokegu, maitasuna naturaltasun handiagoz iristen baita gizakiaren bihotzera
gorrotoa baino.”
Ama Teresa Calcuttakoa: “Bakea irribarre batekin hasten da.”
Martin Luther King: “Indarkeriaren bidez, gorroto
duzun hura hil zenezake, baina ezin duzu hil gorrotoa.”
2
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Pertsona hori nor izan zen jakiten dutenean, azalpen txiki bat emango die ikaskideei, eta zer esaldi aurkitu dituzten
eta beren ustez zer esan nahi duten azalduko diete.

4. jarduera
Bakearen aldeko mezuak
Amaitzeko, bakearen egunean mundu guztiak bakearen mezu bat jaso dezan ahaleginduko gara. Horretarako,
bakearen usoa 3 egingo dugu, eta, bertan, bakearen aldeko mezu bat idatziko dugu: haur bakoitzak nahi lukeen
zerbait izan daiteke, edo aurrez landu dugun esaldi bat, edo bakearen inguruan beraiek dakiten beste mezuren bat.
Bukatzen dugunean, ikasgelan edo eskola-eraikinean eskegi ditzakegu, mezu horiek mundu guztiak ikus ditzan.

3
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DBHko eta Batxilergoko
jarduera
1. jarduera
Nor da Gandhi?
Bakearen eguneko lantegiari ekiteko, kontzeptuak lantzen hasteko eta hasierako uneetako hoztasuna gainditzeko, SEDen bideo hau ikusiko dugu: Nor da Gandhi?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zquqaxfglty

2. jarduera
Sokaz lotutako bi astoak4

	
  

Hiru talde osatuko dira ikastaldean, eta orri bat emango zaio talde bakoitzari. Orri horretan, parte-hartzaileek
ados jarri beharko dute balio bat idazteko, beraientzat garrantzitsuena edota esanguratsuena den balioa
idatzi beharko baitute. Balio hori idatzi ondoren, hiru
boluntario aterako dira aurrera, hiru neska edo mutil
indartsu, talde bakoitzeko bat; eta aretoaren erdian
kokatuko dira. Garrantzitsua da boluntarioen arteko
tartea eta boluntarioen eta beren taldearen artekoa
bera izatea. Bizkarrez bizkar kokatuko dira hirurak, eta
gerritik lortuko dira, soka batez. Lotu ondoren, atzerantz zenbatzen hasiko gara, eta “Orain” esan orduko,
bakoitzak bere taldearen orriaren bila abiatu beharko
du. Taldeek orria ikusteko moduan edukiko dute, baina
ezin dira hurbildu boluntarioarengana. Erdiko hiru lagunak ahalik eta gehien luzatuko dira, beren orria lortzeko. Kronometro baten bidez, hiru parte-hartzaileek
beren orria lortu arte pasa den denbora kalkulatuko da.
Amaitu ondoren, prozedura errepikatuko da, baina,
aurrez, honako irudi hau5 erakutsiko zaie hiru boluntarioeI:
Bigarren aldian, boluntarioak elkarrekin arituko dira, eta askoz denbora gutxiagoan lortuko dituzte beren balioak.
Beraz, egoera jakin batzuetan taldean irtenbideak aurkitu beharrean lehiakorrak eta indibidualistak izan ohi
garela

4 Hemendik hartutako jolasa: “Juegos para el diálogo”, “Fundació per la Pau”
5 Ikusi 3. erasnkina
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3. jarduera
Astoen alegia
Astoen alegiaren berri izan dugu aurreko jardueran. Alegia horri buruzko gogoeta egiteko unea da, beraz, orain.
Ikasleei alegia eta irudi hauek emango dizkiegu6:

“Baziren bi asto, elkarri lotuta zeudenak. Alde banatan, alpapa berde pila ederra jarri zien jabeak. Baldar,
asto baitziren, eta goseak bultzatuta, hurbilen zuen pilatik jaten saiatu zen bakoitza. Alpapa hura jateko
hainbesteko irrika zuten, bakoitzak bere aldera egiteko hainbesteko indarra erabili zuten, hain zeuden
itsututa eta hain ziren burugogorrak eta egoskorrak, non izpirik jan gabe ahituta gelditu ziren. Bakoitza
bere aldetik, belar pila hura ukitzeko zorian egon ziren une batean, baina ez zuten lortu.
Sufrimendua, larridura eta alferrikako ahaleginaren sentipena areagotu zizkien horrek. Horrelaxe pasatu
zuten ordubete, baina, azkenean, goseak, ahaleginak eta amorruak jota, lurrera erori ziren, alpapa pilatik
bi hazbetera (bira!).
Bi behi pasatu ziren ondotik, lagunarteko giro ederrean, eta buru argiz eta patxada osoz, pilo bateko
belarra irentsi zuten lehenengo; gero, bigarrena jan zuten, berriro ere elkarrekin ondo baino hobeto
moldatu baitziren.”
Ondoren, 4-5 laguneko taldeak egingo ditugu, eta kontakizun hau irakurri eta gai hauen inguruan hausnartuko
dute:
Eguneroko bizitzako zer egoerak dute antza astoen pasadizo honekin? Eguneroko bizitzan lankidetza-egoera bat
erakusten duen gai bat hartu eta garatu, A eta B aldaeretan.
10 minutuko tarte bat utziko diegu taldeei eztabaidarako, eta, ondoren, ikasgelako talde guztien artean bateratuko
dugu egindakoa.
6 Ikusi 4. eranskina
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4. jarduera
Indarkeria eta bakea
Saioa amaitzeko, BAKEAREN KONTZEPTUA landuko dugu, ikuspegi literalago batetik.
Boluntario batek hiztegian begiratuko du, eta definizio hauxe aurkituko du. (Adibidez, Hauta Lanerako Euskal Hiztegian):
(1945; fake ~ 1620; pake 1713)
1. Inolako ezinegonek, ondoezek edo grinak asaldatzen ez duen baretasunezko egoera.
2. Jendarteko baretasuna, liskarrean edo borrokan ez dauden pertsonen arteko egoera.
3. Gerraren aurrez aurre. Besteren batekin gerran ez dagoen nazio baten egoera; nazioarteko borrokarik eza.
4. izond. (~ 1660) Goi. (G. er.). Baketsua
Eta:
BAKEA EMAN. (~1760) Bakean utzi.
BAKEAK EGIN. ( 1609) Ik. ONEZKOAK EGIN; adiskidetu
BAKEZ. (1571) Gaur batez ere Bizk. Bakean; liskarrik gabe. Bakez bizi.
BAKEZKO. Izlag. (1571) Ik. baketsu.
Gauza bera egingo dugu INDARKERIA kontzeptuarekin:
Norbait menderatzeko indar zakar eta basa; zerbait indarrez lortu nahi duenaren gehiegikeria. Ik. bortxa 1;
bortizkeria; gogorkeria.
Ondoren, hitz horren beraren esanahia bilatuko dugu garapenerako hezkuntzarako hiztegian
(http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/158/diccionario_2.pdf) eta hauxe ageri dela ikusiko dugu.
Bizitza zaintzeko eta norbanakoaren nahiz taldearen oinarrizko beharrak asetzeko giza gaitasuna garatzea da
Bakea, eta ONGIZATEArekin, nortasunarekin eta askatasunarekin estuki lotuta dago. Norberaren aukera kulturalen
ikuspegitik ulertzen da Bakea, erantzukizunak onartzea sustatuz eta berdintasun-harremanetan, PARTAIDETZAn,
SOLIDARITATEan eta elkarren arteko dependentzian oinarrituta, gatazkak indarkeriarik gabe eta sormenaren bidez
ERALDATZEKO.
Orduan, Bakea gizakiarengandik abiatzen den elementu gisa ageri da, indarkeriaren zikloak gainditzen doana, eta
bizikidetza sustatzeko gizarte-ehuna berreraikitzea du helburu, bere ikuspegiaren bidez gizarte-aldaketa eraikitzailea eragiteko eta, horrela, eraginkortasunez eta jarrera amultsua hartuta, batzuen bazterketa edo kanporatzea nahiz
beste edozein indarkeria mota dakarten DESBERDINTASUNEI aurre egiteko.
Bestalde, Bakearen Kultura Eskolaren arabera, hauxe da INDARKERIA:
«Pertsonarentzat funtsezkoa den alderdi bat (osotasun fisikoa, psikikoa edo morala, eskubideak, askatasunak...)
urratzea edo kentzea dakarren jokabide edo jarrera». Indarkeria pertsona batek erabil dezake (torturatzailea,
lapurra, etab.), edota erakunde batek (espetxeak, lantegiak, eskolak, etab.), edota egiturazko egoera batek ere ekar
dezake (laneko esplotazioa, gizarte-bidegabekeria, etnozentrismo kulturala, etab.).
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Hortik abiatuta, bi definizioen artean dauden desberdintasun kontzeptualak aurkitu behar ditugu, eta talde handian
adieraziko ditugu.
Gero, hiru indarkeria mota hauek bereiziko dira, sarrera gisa: zuzenekoa, egiturazkoa eta kulturala.
ZUZENEKO INDARKERIA: eraso fisiko batean datzana. Hilketa, tortura, zaplastakoa, mutilatzea eta tratu txar
fisikoen esparruko beste hainbat indarkeria modu eman daitezke zuzeneko indarkeriaren adibidetzat.
EGITURAZKO INDARKERIA: gizarte-egituraren zati den eta oinarrizko beharrak asetzeko eragozpen bat
dakarren indarkeria modua; esate baterako, gizarteko desberdintasunek, langabeziak, elikaduraren esparruko
gabeziek, osasun-zerbitzuetako gabeziek, oinarrizko hezkuntza falta izateak eta abarrek dakartena.
INDARKERIA KULTURALA: egiturazko indarkeria edo zuzeneko indarkeria justifikatzeko edo legitimatzeko
erabil daitezkeen esparru sinbolikoko alderdiei egiten die erreferentzia (erlijioa, kultura, hizkuntza, artea, zientziak...); eta sakoneko indarkeria-egoerak «normaltzat» ikustera eramaten gaituzten arrazoibideei. Indarkeria
kulturalari indarkeriaren kultura ere dei diezaiokegu.
Indarkeria motak azaldu ondoren, gaur egun Espainian izan daitezkeen mota jakin bateko indarkeriaren adibideak
aurkitzeko proposatuko diegu taldeei. Ondoren, egindakoa bateratuko dugu, eta, alde batetik, azaldu zaizkien indarkeria mota horiek ulertu dituzten ikusiko dugu, eta, bestetik, gure herrialdearen panoramaren inguruan gogoeta
egingo dugu. Beraz, indarkeriaren hainbat adibide aurkituko ditugu Espainian (langabezia-tasa handia, jendea
etxeetatik botatzea, genero-indarkeria...), indarkeria fisikotik harago.
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1. eranskina
Bakearen Pictionarya
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Bakearen aldeko mezuak
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3. eranskina
Sokaz lotutako bi astoak
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4. eranskina
Astoen alegia

“Baziren bi asto, elkarri lotuta zeudenak. Alde banatan, alpapa berde pila ederra jarri zien jabeak. Baldar, asto baitziren, eta goseak bultzatuta, hurbilen zuen pilatik jaten saiatu zen bakoitza. Alpapa hura jateko hainbesteko irrika
zuten, bakoitzak bere aldera egiteko hainbesteko indarra erabili zuten, hain zeuden itsututa eta hain ziren burugogorrak eta egoskorrak, non izpirik jan gabe ahituta gelditu ziren. Bakoitza bere aldetik, belar pila hura ukitzeko
zorian egon ziren une batean, baina ez zuten lortu.
Sufrimendua, larridura eta alferrikako ahaleginaren sentipena areagotu zizkien horrek. Horrelaxe pasatu zuten
ordubete, baina, azkenean, goseak, ahaleginak eta amorruak jota, lurrera erori ziren, alpapa pilatik bi hazbetera
(bira!).
Bi behi pasatu ziren ondotik, lagunarteko giro ederrean, eta buru argiz eta patxada osoz, pilo bateko belarra irentsi
zuten lehenengo, eta, gero, berriro ere elkarrekin ondo moldatuta, bigarrena jan zuten.”
• Eguneroko bizitzako zer egoerak dute antza astoen pasadizo honekin?
• Eguneroko bizitzan lankidetza-egoera bat erakusten duen gai bat hartu eta garatu, A eta B aldaeretan
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Irakaslearen fitxa
HELBURU OROKORRAK
• Nazioarteko merkataritzaren errealitatea eta merkataritza mota horrek Hegoaldean nekazariei dakarzkien ondorioak gertuagotik ezagutzea.
• Bidezko Merkataritzaren oinarriak eta funtsezko balioak nahiz merkataritza mota horren ondorio positiboak ezagutzea eta sakontzea.
• Bidezko Merkataritzaren eta kontsumo arduratsuaren inguruko gogoeta egiten laguntzea, eskola-elkartean biak
sustatuz.

HEZKUNTZA-HELBURUAK
• Bidezko Merkataritza ezagutzea eta ulertzea, ohiko merkataritzaren alternatiba gisa eta gizarte-egoera ahulenean dauden herrien garapen ekonomiko eta sozialerako bide gisa hartuta.
• Gure eguneroko ekintzek dituzten ondorioak ezagutzen laguntzea, gure jarrerak aldatzeko eta, Bidezko Merkataritzaren eta Kontsumo Arduratsuaren bidez, bidezkoagoa izango den mundu solidario bat eraikitzen lagunduko
duten jarrerak hartzeko.

EDUKIAK
• Bidezko Merkataritza.
• Bidezko Merkataritzaren eta nazioarteko merkataritzaren arteko desberdintasunak.
• Bidezko Merkataritzaren barneko produktuen ezaugarriak.
• Bidezko Merkataritzaren irizpideak.
• Bidezko Merkataritzan lan egiten duten pertsonen lan-baldintzak eta ezaugarriak.
• Lan-arloko esplotazioa, haurren lana.
• Ingurumenaren kutsadura.
• Gizonen eta emakumeen arteko harremanak lan-arloan.
• Merkataritza-trukeak.
• Merkataritza-katean esku hartzen duten kolektiboak: ekoizlea, tokiko bitartekariak, nazioartekoak, handizkariak
eta xehekariak.
• Multinazionalak.
• Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko desoreka.
• Oinarrizko beharrak, beharrezkoa denaren eta beharrezkoa ez denaren arteko desberdintasunak.
• Kontsumo arduratsuaren ezaugarriak.
• Kontsumoaren aurrean hartzen ditugun jarrera desberdinen identifikazioa.
• Kontsumo aukera bakoitzak gizartean, ekonomian eta ingurumenean dituen ondorioak.
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PROZEDURAK
• Informazio-iturrien azterketa eta konparazioa.
• Gogoeta eta arrazoibide logikoa.
• Norberaren argumentuak lantzea eta azaltzea, arrazoituz.
• Erabakiak hartzeko trebetasunak.
• Talde-lana.
• Iritziak eta emozioak adieraztea eta entzutea, jarrera aktiboa hartuta.
• Irudien irakurketa.
• Ikastetxean eta bidezko gizarte solidario bat osatzen lagunduko duten jarduera sozialetan parte hartzea.

JARRERAK
• Gogoeta kritikoa.
• Jarrera arduratsua kontsumoaren aurrean.
• Bidezko Merkataritzaren balioespena, kontsumo arduratsua gauzatzeko modu gisa.
• Hegoaldeko ekoizleen bizi- eta lan-baldintzekiko sentiberatasuna.
• Solidaritatea eta enpatia.
• Errealitatea hobetzeko konpromisoa eta inplikazioa.
• Parte-hartzea.
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Batxilergorako jarduerak
Proposamena
Bidezko Merkataritza haurren lanarekin eta haurren esklabotzarekin lotuta lantzea proposatzen da.

Jardueraren garapena
Lehen unea: IKUSI-PENTSATU-GALDETU.
• Arbelean hauxe idatziko dugu: “Bidezko Merkataritza” – “Haurren esklabotza”.
• Honako matrize hau emango zaie: Ikusi-Pentsatu-Galdetu. (Ikusi 1. eranskina)
• “Ikusi-Pentsatu-Galdetu” tresnako zutabe bakoitzean, arbelean idatzita dauden hitzen inguruan egoki iruditzen
zaiona idatziko du norberak (Bidezko Merkataritzaren eta haurren esklabotzaren inguruan zer ikusten duten, zer
pentsatzen duten edota zer galdetzen dioten beren buruari).
Bigarren unea: “HAURREN ESKLABOTZA” BIDEOA IKUSIKO DUTE
• Bideoari dagokion erreferentzia http://www.youtube.com/watch?v=hl2kOz2TVrI
• Bideoa ikusten ari diren bitartean eta aurrez adierazitako tresna hori erabiliz (Ikusi-Pentsatu-Galdetu), ikusten
edo pentsatzen dutena eta beren buruari galdetzen diotena jaso dezakete.
Hirugarren unea: KONPARATU ETA KONTRASTATU
• Binaka, “Konparatu eta kontrastatu” matrizea osatuko dute, erreferentziatzat bideoa hartuta. (Ikusi 2. eranskina)
• Binaka egindako lana bateratuko dute guztien artean.
Laugarren unea (amaiera): LEHEN, ... PENTSATZEN NUEN; ORAIN,... PENTSATZEN DUT
• Parte-hartzaile bakoitzak bere ondorioak aterako ditu, “Lehen, ... pentsatzen nuen; orain, ... pentsatzen dut”
formula erabiliz.
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1. eranskina
“IKUSI-PENTSATU-GALDETU” MATRIZEA
IKUSI
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BIDEZKO MERKATARITZA
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Antzekotasun eta desbedintasun esaguratsuen ereduak

GAI HAUETAN:

ZERTAN DIRA DESBERDIN?

ZERTAN DIRA ANTZEKO

KONPARATU ETA KONTRASTATU MATRIZEA
MERKATARITZA
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Bigarren Hezkuntzarako
jarduerak (lehen eta bigarren
zikloak)
Proposamena
Ikasleei Bidezko Merkataritza ezagutaraztea proposatzen dugu.

Jardueraren garapena
Lehen unea: Bidezko Merkataritzari buruzko ideia-jasa.
• ”Bidezko Merkataritza” idatziko dugu arbelean.
• Bidezko Merkataritzari buruz dituzten ideiak adierazteko eskatuko diegu ikasleei. (Arbelean bertan idatziko dituzte. Koadernoetan ere idatzi ditzakete ideia horiek)
• Atera diren ideiei buruz hitz egin dezakegu, eta parte-hartzaileek gehien azpimarratutako ideiak biltzen ere
ahalegindu gaitezke.
Bigarren unea: “KWL” MATRIZEA.
• KWL matrizea banatuko zaie (Zer dakit? Zer jakin nahi dut? Zer ikasi dut?). Ikusi 3. eranskina.
• Pertsona bakoitzak matrizeko lehen bi zutabeak osatuko ditu (K: Zer dakit? eta W: Zer jakin nahi dut? Bidezko
Merkataritzaz).
• Egindakoa bateratuko da, labur bada ere.
Hirugarren unea: BIDEOA IKUSTEA.
• DBHko 1. eta 2. mailakoek honako bide hau ikusiko dute: ¿Qué es el Comercio Justo? (7.05 minutu). Helbide
honetan aurkituko dugu: http://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
• 3. eta 4. mailakoek bideo hau ikusiko dute: Qué es el Comercio Justo en 6 pasos. (5.35 minutu) Helbide honetan
aurkituko dugu: http://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA
Laugarren unea: ZER IKASI DUT?
• Une honetara iristen direnean, KWL matrizeko L zutabea osatuko dute: Zer ikasi dut? Banaka erantzungo diote
galderari.
• Egindako lana bateratuko da.
• Bidezko Merkataritzari buruz zenbait ondorio aterako dira.
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3. eranskina
“KWL” MATRIZEA
K (Zer dakit?)

Janaria

ez da bota behar

W (Zer jakin nahi dut?)

L (Zer ikasi dut?)
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Lehen Hezkuntzako 5. eta
6. mailetarako jarduera
Proposamena
Kontsumo arduratsuak Bidezko Merkataritzarekin duen erlazioa aurkeztea. Bidezko Merkataritza zer den ulertzea.

Edukiak
• Kontsumo arduragabea: ura alferrik gastatzea, energia elektrikoa alferrik erabiltzea, garraioa eta kutsadura, ez
birziklatzea eta horrek naturari dakarkion kaltea, alferrikako gauzak erostea, lana eta esplotazioa.
• Kontsumo arduratsua: ura aurreztea, energia elektrikoa aurreztea, erregaiak aurreztea, birzikla daitekeen papera
erabiltzea, papera birziklatzea, hondakin plastikoak aurreztea, kausa solidarioekin bat egitea, Bidezko Merkataritza solidarioan kontsumitzea, elikadura osasungarria, zaborrak bereiztea.
• Bidezko Merkataritza:
––Alferrikakoak diren edo beharrezkoak ez diren materialen kontsumoa murrizten du.
––Oraindik erabil daitezkeen objektuak berriro erabiltzen ditu edo erabilera berria bilatzen die.
––Materiala birziklatzen du, berriro erabili ahal izateko.
• Bidezko Merkataritzaren esparruko irizpideak:
––Bitartekarien katea murriztea.
––Bidezkoa den prezio bat ordaintzea.
––Lan-baldintza duinak.
––Bereizkeriarik ez sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik...
––Haurren esplotazioa salatzen du.
––Epe luzeko merkataritza-harremanak.
––Salgaiak aurrez ordaintzea (% 40-50).
––Etekinak komunitatearen garapenean inbertitzea.
––Ingurumenaren errespetua.
––Kalitatezko produktuak

Jardueraren garapena
Lehen unea: IKUS DEZAGUN.
• Banaka eta idatziz, gure ohiko bizimoduko egun bat deskribatuko dugu; goizean jaikitzen garenetik oheratu arte
zer egiten dugun azalduko dugu zehatz-mehatz (higiene-ohiturak, jatorduak, gure mugimenduak…). Horiek
guztiak nola egiten ditugun zehaztuko dugu (dutxatu egiten naiz, janaria mikrouhin-labean berotzen dut…), eta
zer produktu kontsumitzen ditugun une bakoitzean (ura, bainuko xaboia, argindarra…).
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––Honako bideo hau ikusiko da: “El ultimátum evolutivo” (10.23 minutu).
––Hemen aurki dezakegu:
http://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8&list=TL9U3pj4Aw_y41g5Cf3P--0QZ1JVv36F0r
Bigarren unea: PENTSA DEZAGUN.
• Gure ohiturak eta Homo consumus eta Homo responsabilus giza espezieenak alderatuko ditugu:
––Zertan gara haien antzeko?
––Horietako zeinekin identifikatzen dugu gure burua gehien?
––Zer ondorio ditu pertsonaia horiek bezala jokatzeak?
• Binaka jarrita, bideo horretako protagonistaren arduragabekeria (kontsumo arduragabea) adierazten duten ekintzak jasoko ditugu zerrenda batean
• Neska-mutilei beren kabuz bideoko protagonista (lehen zatia) modu arduragabean (ez egokian) kontsumitzera
bultzatu duten arrazoiak pentsatzeko eta idazteko eskatuko diegu.
• Guztien artean, egindako lana bateratuko dugu.
Hirugarren unea: AUKERAK.
• Berriro ikusiko dugu “El ultimátum evolutivo” bideoa. Bideoaren bigarren zatian, “homo responsabilus” espeziearen inguruan bideoak aurkezten dituen aukerak gogoan hartzeko eskatuko diegu.
• Talde handian, bakoitzak aintzat hartu dituen aukerak aurkeztuko ditu. Arbelean adierazten saiatuko gara.
• Binaka jarrita, kontsumo arduragabeari (“Homo consumus”) dagozkion jarrerak eta kontsumo arduratsuari dagozkionak (“homo responsabilus”) azaldu eta konparatzeko esango diegu.
• Zer adierazi nahi digu bideo honek?
• Zer gauza alda ditzakegu guk?
• Egindako lana batera dezakegu.
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Lehen Hezkuntzako 3. eta
4. mailetarako jarduera
Proposamena
Bidezko Merkataritzaren eta multinazional handiek egiten duten merkataritzaren arteko desberdintasunez jabetzea.
Bidezko Merkataritza zer den ulertzea.

Helburuak
• Bidezko Merkataritzaren eta merkataritza tradizionalaren arteko desberdintasunak ulertzea.
• Bidezko Merkataritza balioestea.

Edukiak
• Bidezko Merkataritzaren eta Nazioarteko Merkataritzaren arteko desberdintasunak.
• Multinazionalak.
• Ekoizpen-prozesua.
• Talde-lana.
• Informazio-iturrien azterketa eta konparazioa.

Unitatearen garapena
Lehen jarduera
Askotan, Hegoaldeko familia nekazariek lana erruz egiten dute, gero Iparraldeko herrialdeetan kontsumituko diren
produktuak landuz. Asko balio dute hemen (txokolatekiak, izozkiak…), baina oso diru jasotzen dute nekazari horiek.
ZERGATIK?
Ikusi biñeta eta margotu *
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Bigarren jarduera
Ezagut dezagun orain kakaoa ekoizteko eta merkaturatzeko prozesua, kakaoa ekoizten dutenek diru gutxi eta
txokolate-enpresa handiek, berriz, diru asko irabazten dutela ikusteko (Nestlé, Suchard, Mars…).
• KAKAO-EKOIZLEAK: kakaoa tropikoetan ekoizten da, eta kakao-arbola landatzen duten nekazariek kakao-haziak
tokiko bitartekariei saltzen dizkiete; horiek, berriz, nazioarteko merkatuari saltzen dizkiote gero hazi horiek.
• HAZIAK MERKATURATZEA ETA ERALDATZEA: kafearen kasuan bezala, zati bat elikagaien konpainia handiek
erosten dute. Nestlé etxeak, adibidez, produkzio-hazi guztien % 10 erosten du. Hazi gehienak sei multinazionalek
erosten dituzte, eta bitarteko lana betetzen dute multinazional horiek. Prezioak ere beraiek kontrolatzen dituzte.
• TXOKOLATEAREN EKOIZPENA: kakaoari azukrea, esnea... eransten zaizkio, eta, errezetei jarraituz, txokolate
mota bat edo bestea ekoizten da. Europan, merkatua kontrolpean duten bost konpainia handi daude
Hirugarren jarduera
Desberdintasun handia dago marka komertzial bateko txokolatearen (Suchard, Nestlé…) eta Bidezko Merkataritzakoaren artean. Begiratu taulari, eta hitz egin horien arteko desberdintasunez.
Zertan aurrezten du merkataritza tradizionalak Bidezko Merkataritzarekin alderatuta?
Zertan aurrezten du Bidezko Merkataritzak tradizionalarekiko?

BIDEZKO
MERKATARITZA
TRADIZIONALA MERKATARITZA
Ekoizlea

Tokiko gobernua

Merkataritza eta garraioa
Ekoizpena eta sustapena
Zergak

Banaketa

Janaria

ez da bota behar

EGUN BEREZIAK
BIDEZKO MERKATARITZAREN EGUNA

Laugarren jarduera
Matematika apur bat. Adierazi ehunekoak, 100 ontzako txokolate tableta batean. Horretarako, erreparatu aurreko
irudiko ehunekoei (merkataritza tradizionala, Bidezko Merkataritza).
Eta margotu
• Berdez hegoaldeko ekoizleek jasoko duten zatia.
• Urdinez tokiko merkataritzari dagokion zatia.
• Laranjaz garraio- eta merkataritza-gastuak.
• Beltzez ekoizpen- eta sustapen-gastuak.
• Horiz zergei dagokien zatia.
• Gorriz banaketari dagokion zatia
(Oharra: lehenengo, marraztu zure koadernoan bi tabletak, horietako bakoitzak 100 ontza izan behar dituela
kontuan hartuta)
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Lehen Hezkuntzako 1. eta
2. mailetarako jarduera
Proposamena
Nazioarteko merkataritzaren esparruan, iparraldearen eta hegoaldearen arteko desorekak lantzea

Helburuak
1. Elikaduraren garrantziaz eta munduan janarien banaketan dauden desorekez jabetzea.
2. Lankidetza eta jarrera solidarioak garatzea.

Dinamika: solidaritaterik gabeko merienda
• Bidegabeko banaketa baten kasua bizitzea.
• Gaizki edo behar ez bezala elikatutako haurren egoeraz gogoeta egitea.
• Janaria balioestea eta janariarekiko errespetua sustatzea.

Edukiak
• Gosearen indize globala.
• Janarien banaketa desorekatua.
• Datuen azterketa.
• Iritziak eta emozioak adieraztea eta modu aktiboan entzutea.
• Hegoaldearekiko solidaritatea eta enpatia.
• Bidezko banaketa orekatu baterako ekarpenak.

Garapena
Etxetik hiru produktu ekartzeko eskatuko die ikasleei irakasleak. Soilik litxarreriak ekar ez ditzaten, zenbait produktu
ekartzeko iradoki diezaiekegu.
Ikasleek ekarritako produktuak bilduko ditu irakasleak
Hiru talde osatuko dira:
• Nahikoa edo gehiegi elikatuta (Europan edo Ipar Amerikan, adibidez).
• Elikaduraren ikuspegitik oso egoera larria (Global Hunger Index: 30 inguruan, Indian edo Bangladeshen).
• Elikaduraren ikuspegitik egoera larria (GHI: 20,0tik 29,9ra bitartean, esate baterako, Tanzanian edo Madagaskarren).
Jada ekarritako produktuak hautatu ondoren, modu desorekatuan banatuko dira, solidaritaterik gabeko merienda
bat egiteko
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Egindako banaketa ongi eginda dagoela iruditzen zaien galdetuko diegu, eta talde bakoitza egokitu zaionarekin
nola sentitu den. Une horretaz baliatuko gara egoera horren eta munduan gertatzen denaren arteko paralelismo
bat egiteko.
Munduan janariak banatzeko moduaz aurrez arbelean idatzita eduki ditzakegun kopuruez hitz egingo da, eta talde
bakoitzari aztergai izan ditugun hiru kategorietatik berari dagokiona definitzen duen kartela emango zaio.
Jardueraren bigarren zatian, produktuak hiru taldeen artean modu orekatu batean banatzeko ahalegina egingo da.
Une horretatik aurrera eta produktuak modu orekatuan banatu ondoren, taldeak desegingo dira, eta merienda
solidarioa egiten hasiko gara, guztia guztion artean partekatuz.

Materialak
• Ikasleek ekarritako janariak.
• Taldeen artean banatzeko kartoi meheak.
• Arbela eta munduaren mapa.
• Elikadurari buruzko datuak.
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Haur Hezkuntzarako jarduera
Proposamena
Ipuin baten bidez (Txigortxio munduan barrena bidaian) merkataritzaren funtzionamendua eta harreman moduak
ezagutarazi nahi dira. Ipuinak alegiazko bidaia bat aurkezten digu, eta elikadurari eta nutrizioari buruzko elementu
aberasgarriak agertuko dira bidaia horretan. Horrez gain, kontsumitzen ditugun produktuen eta horien ekoizpenean
parte hartzen duten pertsonen arteko harremana ere agertuko da pixkana ipuinean zehar.

Helburuak
• Beste errealitate batzuk, beste bizimodu batzuk, elikatzeko moduak... ezagutzea.
• Pertsonen oinarrizko beharrak zein diren jakitea.
• Besteekiko errespetuzko eta adiskidetasunezko jarrerak sustatzea.
• Hainbat egoerari irtenbidea aurkitzeko, solidaritatea eta laguntza sustatzea.
• Ogia egiteko lehengaiak eta berorien ziklo naturala ezagutzea.
• Besteak errespetatzea, elkar onartzean eta tolerantzian oinarrituta.

Edukiak
• Bestelako errealitate, pertsona eta kultura batzuen ezagutza eta errespetua.
• Ohitura osasungarri zuzenen lanketa.
• Elikagaien eta elikaduraren balioaren kontzientziazioa.
• Bizitzeko beharrezkoak diren janarien eta beharrezkoak ez direnen arteko bereizketa.
• Elikadura, bizitzeko ase beharrekoa den oinarrizko behar.
• Ogia, gure kulturan lehen mailako beharren artean sailkatutako elikagaia.
• Mundua, eta pertsonen eta kulturen aniztasuna.
• Ogia egiteko eta ekoizteko prozesua.
• Landutako gaien azalpena, modu plastikoan, ahoz eta idatziz.

Garapena
Ipuina kontatzen goazen heinean, ipuina ulertzeko eta lantzeko jarduerak egiten joan gaitezke. Jarduera honetarako, honako helbide honetara jo dezakegu, jarduera garatzeko lagungarri gertatuko zaigun gida didaktikoa
aurkituko baitugu bertan
http://www.kaidara.org/es/tostadito-viaja-por-el-mundo
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Ipuina: Txigortxio munduan barrena bidaian
Bazen behin ogi bat, ogitartekoen herrialdean bizi zena. Txigortxio −horixe baitzuen izena− bizi zen herrialdean,
ogiak luzexkak ziren, ondo gorrituak, eta gandor moduan zeukaten kanpoko azal gogorra.
Behin, Txigortxio aitarekin hizketan aritu zen, eta esan zion oso bestelako ogi batzuk ikusi zituela liburu batean:
biribilak ziren, ez zeukaten zarakarrik edo kanpoko azal gogorrik, eta beste usain mota bat omen zuten. Ogi haiek
nongoak ziren galdetu zion aitari.
Eta aitak:
— Begira, seme, ogiz josita dago mundua, eta ezin duzu imajinatu ere egin zenbat eratako ogiak dauden munduan
zehar: txikiak, potoloak, azala dutenak, azalik gabekoak, biribil-biribilak, gurina dutenak, haziak dituztenak..
Mundu osoan zehar bidaiatzea eta beste toki batzuetako ogiak ezagutzea gustatuko zitzaiola pentsatu zuen Txigortxiok.
Horixe zerabilen buruan, Pipirin txoria hurbildu zitzaionean. Pipirinek denboraldi bat egiten zuen urtero ogitartekoen
herrialdean. Txigortxio horren isilik eta pentsakor ikustean, esan zion:
— Kaixo, Txigortxio. Zer gertatzen zaizu? Oso isilik zaude!
— Munduko beste ogi batzuk nola ezagut ditzakedan pentsatzen ari naiz.
— Nahi baduzu, lagunduko dizut nik. Badakizu etengabe harat-honat ibiltzen naizela, eta zure gidari izan naiteke.
Eta horrelaxe abiatu ziren Txigortxio eta Pipirin munduan barrena, beste ogi batzuk ezagutzeko asmoz.
Bideari ekin orduko, esan zion Pipirinek:
— Herrialde batzuetan, ez daukate ogia jateko ohiturarik, arroza jaten dute.
— Hortaz, nora joango gara? —galdetu zuen Txigortxiok.
— Lehenengo, gari-soro ugari dituen herrialde batera joango gara. Goiz osoko hegaldiaren ostean, esan zuen
`Pipirinek:
— Iritsi gara!
Beherantz begiratu zuen Txigortxiok, eta uhin formako soro hori zabal-zabal batzuk ikusi zituen.
— Ikusten al duzu, Txigortxio? Heldu da garia soroetan, eta prest daude segarako.
— Eta zertan ari dira makina haien gainean doazen pertsona haiek?
— Garia segatuko duten makinak dira.
Harri eta zur zegoen Txigortxio, eta galdezka ari zitzaion etengabe. Pipirinek erantzuna ematen zion zekienean, ez
baitzekizkien erantzun guztiak. Bat-batean, orriz jositako zurtoin berde-berdeak zituzten soroak ikusi zituzten.
— Eta hori zer da?
— Ez dakit ziur, baina artoa dela egingo nuke — erantzun zion Pipirinek.
Bidean aurrera jarraitu zuten bi lagunek, eta soroak amaitu zirenean, hiri batera iritsi ziren. Oso hiri handia zen,
eraikinak ere halakoxeak zituen, eta jendez, autoz, zarataz nahiz usainez beteta zituen kaleak…
— Hemen ogia erosi ahal izango dugu —esan zuen Pipirinek.
— Zer esan nahi du “erosi”·hitzak”? — galdetu zuen Txigortxiok
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Gogoratzen zara lehen garia mozten ikusi ditugun pertsona haietaz? Lan hori egitearen truke, dirua ordaintzen
diote, eta behar dutena erosteko erabiltzen dute gero diru hori. Oso lan gogorra da!
— Baina guk ez daukagu dirurik!
— Egia da. Zer egingo dugu? Laguntza eskatu beharko dugu.
Handik pixka batera, esan zuen Pipirinek:
— Badakit zer egin! Nire lagun hegaztiei eskatuko diegu laguntza.
Eta halaxe egin zuten, atsegin handiz. Laster, zenbait hegazti etorri ziren, opil biribil batzuk aldean hartuta...
Eskerrak eman eta agur esan ondoren, beren bideari ekin zioten berriro. Txigortxio horren nekatuta zegoenez,
lokartu egin zen. Bat-batean, Pipirinen ahotsa entzun zuen:
— Esna zaitez, iristen ari gara eta! Asko gustatuko zaizu toki hau: gari-soroak daude hemen ere, baina ez dira
orain arte ikusi dituzunak bezain zabalak. Hemen ez dute makinarik erabiltzen nekazaritza-lanetarako, mekanizatu
gabeko tresnak erabiltzen dituzte. Oso gogorra da nekazarion lana, eta, leku askotan jendeak lana gogor egiten
badu ere, ez du behar duena erosteko adina diru irabazten.
— Hemen ere lagun dituzu hegaztiak? —galdetu zion Txigortxiok.
— Bai, baina ez dugu laguntzarik behar, ogia egiten duten nekazari asko ezagutzen ditut hemen.
Eta halaxe zen: zihoazen tokira zihoazela, ongi hartzen zituzten; nabaria zen gustura hartzen zutela Pipirinen bisita.
Ogi batzuk Txigortxio eta Pipirinengana bildu ziren. Zenbait egun pasa zirenean, esan zien Pipirinek:
— Tira, iritsi zaigu bideari ekiteko garaia.
— Nahi duzunean, Pipirin, prest nago ni.
Egun eta gau osoa egin zuten hegan, inon gelditu gabe. Azkenean, esan zuen Pipirinek:
— Iritsi gara.
— Zeinen hiri politak! —atera zitzaion Txigortxiori.
— Pertsona berezi-berezi bat bizi den hiri batera joango gara orain. Ziur naiz gustatuko zaizula.
Hurbildu ahala, ezaguna egiten zitzaion usain bat iritsi zitzaion.
— Non gaude? — galdetu zuen Txigortxiok.
— Okindegi batean. Ikusten dituzu ogi horiek? Ea horiek ere gurekin etorri nahi duten...
Bi lagunen bidaiaren berri izan zuenean, lanean gogoz hasi zen okina. Handik bi ordura atera zen lantegitik, usain
handiko ogi batzuk eskuartean hartuta. Agur egin zioten esker onez, eta, denborarik galdu gabe, bideari ekin zioten
berriro.
— Eta, orain, goazen etxera! Heldu gogotik, Txigortxio, ahalik eta azkarren joango naiz hegan.
Bide luzea zeukaten aurrean, eta nekatuta zeuden; baina etxera itzultzeko eta beren abenturen berri emateko
ilusioak eman zien bidaia amaitzeko indarra.
Goiz osoa zeramaten hegan, Txigortxiok beherantz begiratu zuenean.
— Zer dira soro horiek? — galdetu zuen.
— Kakao sailak dira, eta lanean ari dira —, erantzun zuen Pipirinek.
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— Eta zertan ari dira hango etxola hartan?
— Ez dakit.
— Bada, badakizu zer? Jaitsi, eta jakingo dugu.
Lurreratzean, fruitu handi bati heldu ziotela ikusi zuten: kakaoa zen, eta ireki eta hazi guztiak atera zizkioten; gero,
eguzkitan utzi zuten lehortzen. Ogi batzuek herrialde hartan gelditzea proposatu zuten. Orduan, ideia bikain bat otu
zitzaion Txigortxiori: ogitartekoen herrialdera gonbidatuko zuten kakaoa.
Guztiek onartu zuten, eta agur esan zioten elkarri. Gero, bidaiari heldu zioten berriro, kakaoa lagun zutela; pozik
zihoan, abentura hartan parte hartzeak poztu egin baitzuen.
Beren herrialdera iritsi ziren azkenean. Txigortxioren aita izugarri poztu zen semea eta Pipirin berriro ikusi eta ondoan sumatzean. Atseden pixka bat hartu orduko, Txigortxiok egin zuen lehen gauza kakaoa aitari erakustea izan
zen. Aitak, hura ikustean, esan zuen:
— Kakaoarekin txokolatea egin daitekeela esan didate. Izeba Arrosari galdetuko diogu, ea badakien...
Hurrengo goizean, usain ezin ederragoa zerion izeba Arrosaren etxeari. Usain eder hura zerena izan zitekeen galdezka hasi ziren guztiak.
Asmatu duzue zer zen? Bai, halaxe da, txokolatea. Aurrerantzean, elkarren lagun izan ziren beti ogia eta txokolatea.
Horra, gure ipuinaren amaiera. Txigortxiok, Pipirinen laguntzarekin, bere helburua lortu zuen: hainbat tokitako ogiak
ezagutzea.
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IKASTETXEKO OSPAKIZUNA
BIDEZKO MERKATARITZAREN EGUNA IKASTETXEAN.
IKASTETXE OSOKO OSPAKIZUNA
Helburuak
• Eskola-elkarte osoa Bidezko Merkataritzaren garrantziaz eta, bereziki, berorren ezaugarri garrantzitsuenez kontzientziatzea
• Bidezko Merkataritzaren barneko produktuen erakusketa eta dastaketa eskaintzea eskola-elkarte osoari.
• Kontsumo arduratsua Bidezko Merkataritzarekin lotzea. Gaur egungo kontsumo-ohiturak ikusaraztea eta alternatiba gisa Bidezko Merkataritza proposatzea.

Jarduerak
Bidezko Merkataritzako lantegiak
• Bi lantegi desberdin baina osagarri dinamizatzea proposatzen dugu.
a. BIDEZKO MERKATARITZA ZER DEN AZTERTUZ
––Helburua: Bidezko Merkataritza ezagutaraztea. Elementu esanguratsuenak eta ezaugarri funtsezkoenak
––Formatua: Bidezko Merkataritzaren kontzeptuari eta irizpideei buruzko ikus-entzunezko materialak ikustean datza jarduera. Ikasgelan ikasleekin egindako lanak ere erabil ditzakegu horretarako.
¿Qué es el Comercio Justo? http://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
Qué es el Comercio Justo en 6 pasos: http://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA
“El ultimátum evolutivo”. Lo podemos encontrar en:
http://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8&list=TL9U3pj4Aw_y41g5Cf3P--0QZ1JVv36F0r
––Bideo horiek ikusi ondoren, bertan bildutakoekin elkarrizketa bat egin daiteke, bideoetan ageri diren
funtsezko elementuak azpimarratuz.
b. KONTSUMO ARDURATSUA ETA BIDEZKO MERAKTARITZA
––Helburua: gaur egungo kontsumo-ohiturak sakontzea eta horien inguruan gogoeta egitea, eta zenbait
aukera proposatzea.
––Formatua: zenbait dinamikaren bidez, ohiko merkataritzaren alternatiba modura Bidezko Merkataritza ezagutarazteko lantegia.
––Horretarako, Bidezko Merkataritzan lanean ari diren erakundeetako kide batzuekin jar gaitezke harremanetan
Bidezko Merkataritzari buruzko erakusketa
• Bidezko Merkataritzari buruzko erakusketa ikusgai jartzeko toki bat (lokal bat) erabiltzea proposatzen dugu.
––Helburua: eskola-elkarteari Bidezko Merkataritzari buruzko erakusketa bat eskaintzea, eta Bidezko Merkataritzako produkturen bat dastatzeko aukera ematea.
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––Formatua: Bidezko Merkataritzari buruzko erakusketa bat egiteko lagungarri izan daitekeen erakunderen
batekin harremanetan jar gaitezke. Bidezko Merkataritzako produkturen bat dastatzeko aukera eskain
dezakeen Bidezko Merkataritzako erakunderen batekin ere jar gaitezke harremanetan. Erakusketa eta
dastaketarako tokiren bat izatea komeni da.
––Egin daitezkeen erakusketak:
Kafea: ekoizpen eta kontsumo arduratsuaren eredu bat. ECODES.
Bidezko Merkataritzak bizitzak aldatzen ditu. Federación Aragonesa de los productores en el Sur de Solidaridad. Sortu ametsak, saldu errealitateak. Fundación Familias Unidas.
Bidezko Merkataritza. Intermón Oxfam.
Kakaoa eta Bidezko Merkataritza. Intermón Oxfam.
Bidezko Merkataritza, aukerabide etiko bat. Setem
Gure modak soka luzea dakar. Setem
Mundu solidarioa. Setem.
Gosari solidarioa, Bidezko Merkataritzako produktuak erabiliz
• Eskola-elkarte osoari Bidezko Merkataritzako produktuekin osatutako gosari bat eskaintzea proposatzen dugu.
––Helburua: modu arduratsuago eta iraunkorrago batean kontsumi dezakegula ikusaraztea eskola-elkarteari.
Horretarako, haurren esplotazioaz baliatzen ez diren Bidezko Merkataritzako produktuen alde egin behar
dugu, lan-eskubideak eta generoen arteko berdintasuna errespetatu behar dira, eta pobretutako herrialdeetako ekoizle txikiak babestu behar ditugu.
––Formatua: ikastetxean, gosari bat antola daiteke, Bidezko Merkataritzako produktuak erabiliz. Eskola-elkarteko ahalik eta kide gehienek parte har dezaten saiatuko gara. Ikastetxeko jolastokian bertan egin daiteke,
edota, beharrezkoa izanez gero, ikastetxeko jantokian ere egin daiteke.
Bidezko Merkataritzari buruzko ipuin-kontaketa
• Bidezko Merkataritzari eta kontsumo arduratsuari buruzko ipuin-kontaketa saio bat dinamizatzeko, tokiren bat
gorde daiteke eskolan.
––Helburua: eskola-elkarte guztiari eta, bereziki, txikienei kontsumo arduratsuko jarrerak gerturatzea, eta
Bidezko Merkataritza balioestea.
––Formatua: bi modu hauetara egin daiteke.
1. Ikastetxeko talderen batek ipuin-kontaketako saio bat presta dezake, Bidezko Merkataritzaren ezaugarriak azaltzeko txikienei; eta Bidezko Merkataritzako egun honetan aurkez dezake.
2. Ipuin-kontaketako saio baten bidez “Bidezko Merkataritza zer den” erakusketa landuko duen talde
batekin harremanetan jar gaitezke.
Bidezko Merkataritzako produktuen salmenta
• Ikastetxean Bidezko Merkataritzaren eguna ospatuko den egunean, Bidezko Merkataritzako saltokiren bat prestatzea proposatzen dugu.
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––Helburua: eskola-elkarteari Bidezko Merkataritzako ekoizleekin solidarioak izateko aukera eskaintzea, Bidezko Merkataritzako produktuak erosiz.
––Formatua: Bidezko Merkataritzako produktuak saltzeko tokiren bat izatea komeni da. Bidezko Merkataritzako erakunde edo denda batekin harremanetan jar gaitezke, salmentarako produktuak helaraz diezazkigun.
Bidezko Merkataritzarekin konpromisoa hartzeko ekitaldia
(solidaritatea adierazteko)
• Bidezko Merkataritzaren alde IKASTETXEAN EKITALDI BAT EGITEA proposatzen dugu; ekitaldi horretan, merkataritza mota horrekiko konpromisoa adieraziko da.
––Helburua: ikastetxeak Bidezko Merkataritzarekin hartutako konpromisoa publikoki adierazteko, ekitaldi bat
(jendetsua) egitea ikastetxean.
––Ekitaldiaren atalak:
(Ekitaldiaren atalok ikastetxeko ikasleek prestatuko dituzte aurrez)
1. Ekitaldiaren aurkezpena (ekitaldiaren arrazoiak eta helburuak azalduko dira).
2. Bidezko Merkataritzari buruzko ipuin laburra (Lehen Hezkuntzako mutil eta neska batek irakur dezakete).
3. Bidezko Merkataritzari buruzko abestia (Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleek abes dezakete).
4. Bidezko Merkataritzarekiko konpromisoa adierazten duen manifestua (Batxilergoko ikasle batek
(irakur dezake). (Oharra: abesti bat presta daiteke, ikastetxe osoak abes dezan).
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Haur Hezkuntza
Helburuak
• Haurrengan arreta eta entzuteko jarrera aktiboa sustatzea.
• Proposatutako ipuina ulertzea.
• Gauzek diru-balio bat dutela eta horiek lortzeko gurasoek lana egin behar izaten dutela ulertzea.
• Beharrezkoak ez izan arren gutiziaz gauza asko dituztela onartzea.
• Ahozko adierazpena indartzea.
• Ipuinekiko motibazioa eta interesa piztea.

Edukiak
• Ipuina.
• Kontsumoa eta kontsumismoa.

Jarduerak
• Irakasleak ipuina irakurriko die haurrei, eta, horren ondoren, kontakizunaz gogoeta eginaraziko die, ipuinaren
osagarri den galdera-sorta betez. Karlosen marrazki bat egin dezakete handienek, haur afrikar bati opariak
egiten poz-pozik ageri duena.

Ipuina: ERREGE MAGOAK
Bazen behin mutiko bat, Errege Magoei opari asko eskatzen zizkiena. Telebistan iragartzen zen guztia gustatzen
zitzaion.
–Horixe eskatuko dut. Eta hori ere bai. Eta beste hura...–halaxe ari zen beti.
Ekartzen zioten guztia gustatzen zitzaion, nahiz eta urteren batean edo bestean ekarri ziotena ez izan berak imajinatu bezalakoa.
Karlosek, halaxe baitzuen izena, gauzak eskatu eta eskatu jarraitzen zuen. Gurasoek esaten zioten ziurrenik ez zela
haur guztientzat opari nahikorik egongo, berak horrenbeste eskatzen bazuen.
Hala esaten zion amak:
–Zuk gutxi eskatu, eta haiek nahi badute, gauza asko ekarriko dizkizute.
Karlosek ez zien kasurik egiten. Oso gutun luzeak idazten zizkien Errege Magoei. Urte batean, Errege Egunean
altxatu zenean, ez zituen aurkitu bere opariak.
Karlos koitadua! Haiek negarrak!
Ez zeukan Erregeetako oparirik. Hala esan zion amak orduan:
–Horrelaxe sentituko dira zuk opari asko eskatzen duzulako oparirik gabe gelditzen diren haurrak.
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Karlos eseri egin zen, pentsakor. Negar egiteari utzi zion, eta amak arrazoi zuela jabetu zen. Jostailu bat edo bi
baino gehiago ez zuela inoiz gehiago eskatuko hitz eman zion bere buruari, eta horrekin konformatuko zen, haur
guztiek opariren bat jasoko bazuten horrela.
Maite-maite egin zion ilean amak, eta musu eman zion, aurpegi gorrituan behera zihoakion malko bat parean. Batbatean, oihu bat entzun zen sukaldean...
Atea ireki zuen Karlosek, eta... Ai, ama!
–Ama!, –egin zuen oihu haurrak. Hemen daude jostailuak! Ez dira ahaztu nitaz!
Poz-pozik jarri zen ekarri ziotena ikustean, baina hitz eman zuen aurrerantzean ez ziela Errege Magoei gauza asko
eskatuko.

ULERMENERAKO GALDERAK
• Nola zuen izena mutikoak?
• Zer eskatzen zien beti Errege Magoei?
• Zer esaten zion amak?
• Zer gertatu zitzaion behin?
• Zer agindu zuen?
• Jostailu asko eskatzen al dizkiezu erregeei? Karlosek bezala, zuk ere hitz ematen duzu opari gutxiago eskatuko
dituzula, beste haurrek ere opariak izan ditzaten?

Materialak
• Ipuina
• Orriak
• Arkatzak
• Margoak

Denboralizazioa
Jarduera ikastordu batean egin daiteke.
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LEHEN HEZKUNTZA
Lehen zikloa
Helburuak
• Janaria ez dela bota behar ikastea.
• Gauzek diru-balio bat dutela eta horiek lortzeko gurasoek lana egin behar izaten dutela ulertzea.
• Nahi duten guztia ezin dutela eduki jabetzea.
• Beste haur batzuek ez dutela beraiek adinako pribilegiorik jabetzea.

Edukiak
• Antzezteko prestatutako ipuina.
• Kontsumoa eta kontsumismoa.

Jarduerak
• Txotxongiloen ikuskizun bat egingo da: gure jarduerak aurtengo “Kontsumo Arduratsua” kanpainarekin lotuta
daudenez, galtzerdi zahar batzuk erabil daitezke txotxongiloak egiteko; eta kartoi mehe edo oihal zatiak itsatsi
edo josiko zaizkie begiak, ahoa, bekainak.. egiteko; pertsonaien ilea egiteko, berriz, hainbat koloretako artilea
erabil daiteke.
Soineko eta trajeak egiteko ere, oihal zatiak josi diezazkiekegu galtzerdiei.
Bi zutabe soka batekin lotuz eta gainetik izara bat botaz egin daiteke agertokia; haurrek kanpotik ikusi gabe
eskuekin izara gainetik txotxongiloak mugitzeko moduan jarriko litzateke izara. Bionbo bat ere erabil daiteke.
Bigarren Hezkuntzako ikasleek egin ditzakete panpinak, eta txikienentzako antzezlana ere haiek egin dezakete;
edo zikloko irakasleek ere egin dezakete. Kartoi mehean egindako marrazki baten bidez apaindu daiteke agertokia, eta ogia ere horrelaxe egin daiteke. Nahiago izanez gero, berriz, ipuina irakur daiteke, eta berori abiapuntutzat hartuta, ondorioak atera daitezke gero

Ipuina: PILUKIREN AMETSA
NARRATZAILEA: Piluki oso neskato pinpirina da, eta ez zaio batere gustatzen berdura jatea. (Ikusleei hitz eginez).
Zuei gustatzen zaizue berdura jatea?
(Piluki eta haren birramona sartzen dira agertokiaren alde banatatik. Pilukik oso soineko polita darama soinean,
duela gutxi erosia)
PILUKI: Birramona, gustatzen zaizu nire soineko berria? (Albo batera eta bestera mugituz) Gustatzen zaizue?
(Ikusleei)
BIRRAMONA: Asko, baina ez zenieke gurasoei horrenbesteko gasturik eginarazi behar. Zure amari soldata jaitsi
diote, eta zure aitak ez dauka lanik.
(Teresa, Pilukiren ama, sartu da)
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TERESA: Piluki! Berriro bota duzu berdura zakarrontzira! Ez al dakizu haur batzuek ez daukatela zer janik?
PILUKI: Esan dizut ez zaidala gustatzen berdura. Hanburgesa eta Coca Cola nahi ditut.
TERESA: Ezin duzu soilik haragia janez bizi, eta ura edan behar duzu.
(Badoa agertokitik, birramonarekin)
PILUKI: Puajj!!! (Badoa agertokiaren bestaldetik, haserre) (Tomas aztia agertuko da)
TOMAS AZTIA: Kaixo, neska-mutilok! Tomas aztia naiz. Zintzo ibili da Piluki? Eskarmentua emango diogu? (Badoa
aztia, eta Piluki agertuko da)
PILUKI: (Aharrausi) Hau da logura! Etzanda egongo naiz pixka batean! (Makurtu egingo da, etzan egingo balitz
bezala eginez)
(Agertoki aldaketa: panpinen atzean paisaia baten marrazkia ezarriko da, eta erdi eroritako etxe bat ere agertuko
da; Pilukik agertokian jarraitzen du, eta Tomas sartuko da)
TOMAS AZTIA: Esnatuko dugu? (Jendeari) Esnatu, Piluki, esnatu.
PILUKI: Kaixo, nor zara zu?
TOMAS AZTIA: Tomas Aztia naiz.
PILUKI: Baina mendi aldean nago, kanpoan! Non nago?
TOMAS AZTIA: Amazonian zaude.
PILUKI: Hau beroa! Non dago nire etxea?
TOMAS AZTIA: Hauxe da.
PILUKI: Hori? Erdi erorita dago eta. Tira, banoa, ea aire giroturik baduen...
TOMAS AZTIA: Oihanean ez dago horrelakorik.
(Teresa, Pilukiren ama, sartuko da. Jantzi zarpailak dauzka soinean, eta ogi txiki bat darama eskuan)
PILUKI: Ama, non daude zure jantziak?
TERESA: Hauek dira, lurra landuz zure aitak irabazten duen diruarekin ezin dugu gehiago egin. Tori, alabatxo, gaur
ere ez daukagu zer janik, ogi zati hau baino ez daukagu.
PILUKI: Baina oso gose naiz, ama. Non dago berdura?
TERESA: Ez daukagu berdurarik: zure aitari erosten dion konpainiak behar du berdura guzti-guztia, gero saltzeko.
PILUKI: Egarriak nago, emango al didazu ur pixka bat?
TERESA: Sentitzen du, alabatxo, baina zure birramona joan da ur bila, eta ez da itzuli oraindik; badakizu, 5 km-ra
daukagu ura.
(Bat-batean, dardaraz hasi dira panpinak)
PILUKI: Zer da hori, ama?
TERESA: Lurrikara bat. Goazen etxera azkar, han babestuko gara. PILUKI: Baina dena gainera eroriko zaigu!
(Panpinak eta oihanaren irudia desagertuko dira agertokitik. Piluki lo ageri da, eta aztia ondoan)
TOMAS AZTIA: Piluki, esnatu.
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PILUKI: Ene, etxean nago! Ametsa zen! (Pozik)
TOMAS AZTIA: Neska-mutil asko horrelaxe bizi dira egunero: etxe zaharretan bizi dira, ez daukate jatekorik edota
urik. Zuk, berriz, denetarik daukazu, eta bota egiten duzu.
PILUKI: Hitz ematen dut ez dudala inoiz gehiago janaria botako; denetarik jango dut, ez gustatu arren; ez dut erosiko
horrenbeste arropa; adeitsuagoa izango naiz gurasoekin, eta behartsu bizi diren haurrei laguntzen saiatuko naiz.
TOMAS AZTIA: Eta zuek botako duzue janaririk zaborretara? Edo ez diezue jaramonik egingo gurasoei, eta ez duzue
jango haiek ateratzen dizuetena? Behar ez dituzuen gauzak, jostailuak, jantziak... erosten jarraituko duzue?
AMAIERA

Materialak
• Kolore zuriko galtzerdiak, 38-40 neurrikoak.
• Hainbat koloretako kartoi zatiak.
• Margoak.
• Guraizeak.
• Oihalkiak.
• Ipuina.

Denboralizazioa
Panpinak egiteko, plastikako ordu bat erabil daiteke helduenekin. Agertokia prestatzeko eta antzezlana egiteko, bi
ordu behar dira.
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LEHEN HEZKUNTZA
Bigarren eta
hirugarren zikloak
Helburuak
• Haurren eskubide garrantzitsuenak gogoratzea eta eskubide horiek haur guztiei dagozkiela jabetzea, non jaio
diren alde batera utzita.
• Aurreztuz eta tresna elektronikorik gabe diberti gaitezkeela ohartzea.
• Aurrezteko eta arduraz kontsumitzeko ideia barneratzea.

Edukiak
• Kontsumo arduratsuaren jolasa.
• Haur guztientzako eskubideak.

Jarduerak
Kontsumo Arduratsuaren jolasa: jolas honetan, ikasgelek joka dezakete elkarren aurka, edo ikasgela bereko taldeekin ere jolas daiteke; talde bakoitzak izen bat aukeratuko du, zirrara pixka bat sortzeko (tigreak, onenak...). Bost
talde egingo dira ikasgela bakoitzean, bost ikaslerekin. Talde bakoitzak bi proba egin beharko ditu, eta irakasleak
esleituko dizkie probak taldeei aldez aurretik; proba baliozkotzat emateko, ikasgelako gainerako kideen laguntzarik
gabe gainditu beharko dute proba. Ikasgela bakoitzean, irakasle bat arduratuko da proba kontrolatzeaz, baina
irakasle horrek ez du ikasgela horren tutore izan behar.
Jolasa ikasgela batek soilik egiten badu, talde bakoitzak egin beharko ditu proba guztiak, eta irakasleak kontrolatuko ditu. Probak egiteko txandak ausaz zehaztuko dira, dado bat jaurtiz. Puntu gehien lortzen dituen taldea hasiko
da, eta, lortutako puntuazioaren arabera handienetik txikienera jarraituko dute gainerako taldeek. Bi taldek puntuazio bera lortuz gero, puntuazio hori bigarren lortu duen taldeak berriro jaurtiko du dadoa, puntuazio desberdina
lortu arte. Probak ordenan egingo dira, hurrenez hurren lehenengotik hamargarrenera.
Irakasleak txantiloi bat izango du eskuartean, probak gainditu ahala ezabatzen joateko. Proba bat gainditzen ez
bada, beste batera jo dezakete, eta gerorako utzi. Ikasgela batek proba guztiak egiten dituenean, irakasleak STOP
esango du ozen, eta gelditu egingo dira guztiak, proba egiten ari direnak ere bai. Orduan, irakasleak irabazi duen
taldeari edo ikasgelari dei egingo dio, eta kontsumitzaile arduratsuak izan gaitezen egin ditzakegun bost gauza
esan beharko dituzte (ez bota iraungita ez dagoen janaririk, ez gastatu dirua etengabe arropatan, jostailutan,
mugikorretan..., argia, ura.. aurreztu, modu sortzaile batean gauzak berriro erabili, ez erosi libururik edo CDrik eta
liburutegietatik hartu, erabiltzen ez ditugunak liburutegira eraman...). Ondo esaten badituzte, irabazle izendatuko
dira, eta, ondo esan ez badituzte, beste ikasgela edo talde bati eskatu beharko diote laguntza, eta kasu horretan bi
taldeak edo ikasgelak izango dira irabazleak; eta horrelaxe jarraituko da irabazlea atera arte.

Irakaslearentzako oharrak
Jarduera honen bidez, haurra beharrezko gasturik egin gabe diberti gaitezkeela jabe dadin lortu nahi dugu; eta
kontsumoari eta Hegoaldeko herrietan dituen ondorioei buruzko gogoeta ere egin nahi dugu. Gainera, aurrezteak
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eta sobera dutena emateak duen garrantziaz ohar daitezen ere lortu nahi dugu, horrek guztiak modu arduratsuagoan kontsumitzen lagunduko baitu. Horretarako, jolasa amaitu ondoren gogoetarako jarduera egitea komeni da

Neska-mutilei zuzendutako sarrera
Haurren eskubideen eguna ospatuko dugu gaur. Haur guztiek ez dute guk adinako zorterik. Gu bizi garen herri
honetan eta krisiak krisi, nahi dugun guztia daukagu. Janaria, arropa, eskolako materiala, ura, argindarra... bota
edo alferrik gastatzen ditugu ohituraz. Baina Hegoaldeko herrialdeetan bizi diren gure adineko neska-mutil askorengan eragiten du gure jokabideak. Jolastokira joango gara orain, ondo pasatzera. Gauza gutxi erabiliko ditugu,
jostailutan, bideokontsoletan eta horrelakoetan dirurik gastu beharrik izan gabe nola diberti gaitezkeen erakusteko.

PROBAK
Proba egiten hasi aurretik, hobe da eskubide bakoitza irakurtzea.
1. eskubidea: haur guztiak berdinak dira.
1. proba: neurri bereko baina kolore desberdineko bost koaderno lortu behar dituzue.
2. eskubidea: haurrek aukerak izan behar dituzte fisikoki, buruz, moralki eta espiritualki gara daitezen.
2. proba: taldeko bi kideri filmetako bi eszena adieraziko dizkie irakasleak, eta antzeztu egin beharko dituzte.
Gainerakoek zer film diren asmatu behar dute, baina hankak etengabe mugitzen eduki behar dituzte. Erantzuna
ematen dutenean taldeko norbait geldirik badago, erantzunak ez du balioko, eta beste film baten izenburua asmatu
beharko dute.
Filmak: Shrek, Lehoi erregea, Ratatouille, Egiptoko printzea, Printzesaren egunkariak, Kung Fu Panda…
3. eskubidea: haur guztiek dute, jaiotzen direnetik, izena eta nazionalitatea izateko eskubidea.
3. proba: zutik eta gorputzaren bidez, beren taldekideren baten izena irudikatu beharko dute. Letraz letra egin
behar dute, eta letra batean baino gehiagotan parte har dezakete.
4. eskubidea: osasunez ongi hezteko eta garatzeko eskubidea dute haurrek.
4. proba: taldekide bakoitzak irakasleak adierazitako ibilbide bat egin beharko du kokoriko, ahalik eta azkarren
baina erori gabe, eroriz gero, berriz hasi beharko baitu.
5. eskubidea: gorputzez nahiz adimenez ezindutako haurrak bere kasu jakinerako beharrezko tratamendu, hezkuntza eta arreta bereziak izan behar ditu.
5. proba: zuen taldeko hiru kide erori egin dira, eta ezin dira ibili. Taldeko beste bi kideek aulki bat egin behar duzue, eskuin eskua bestearen ezkerrekoari eta ezkerrekoa bestearen eskuinekoari lotuz; eta zuen taldekideak aulki
horren gainean eraman behar dituzue adierazitako helmugara (gutxi gorabehera, hamar pauso aurrera zuzenean).
6. eskubidea: haurrak maitasuna jaso behar du, eta ulertua sentitu behar du.
6. proba: begiak estaliko zaizkio taldekide bati, eta, nahasteko, hiru bira emanaraziko zaizkio aurrez; taldekide
bakoitza besarkatu beharko du ondoren. Taldekideek soilik ahotsa erabil dezakete hura gidatzeko, eta ezin izango
dira mugitu irakasleak jarri dituen tokitik.
7. eskubidea: haurrak hezkuntzarako eskubidea du, eta doakoa eta nahitaezkoa izango da.
7. proba: taldeko kide batek irakaslea imitatuko du, eta gainerakoek ikasle papera beteko dute, lurrean eserita
lurrean eseriko da; eta haren atzetik zutik azkena gelditzen denak hartuko du irakaslearen tokia (talde bakoitzean
bizpahiru aldiz egin daiteke, zer denbora daukagun aintzat hartuta).
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8. eskubidea: haurrak laguntza eta babesa jaso behar ditu.
8. proba: guztien artean, abesti bat idatzi behar dute azkar-azkar, eta hitz hauek izan behar ditu abesti horrek:
babesa eta laguntza; ondoren, abestu egingo dute (hamar minutu emango zaizkie gehienez).
9. eskubidea: haurra ez da lanerako erabili behar.
9. proba: taldeko kide batek, txotxongilo bat balitz bezala, lanbide bat antzeztuko du, eta gainerakoek asmatu egin
behar dute (hiruk egingo dute txotxongiloarena). Lanbide hauek antzez ditzakete: dantzaria, suhiltzailea, polizia,
idazkaria, gidaria,dentista, ile-apaintzailea, tenislaria, futbolaria, zerbitzaria.
10. eskubidea: haurra ulermena, tolerantzia eta errespetua ardatz hartuta hezi behar da.
10. proba: hiru hitz hauek alderantziz idatziko dira paper batean edo arbelean, hau da, atzekoz aurrera: ulermena,
tolerantzia eta errespetua

IKASGELA:
JOLASERAKO AUKERATUTAKO IZENA:

1. PROBA

10. PROBA

9. PROBA

2. PROBA

3. PROBA

KONTSUMO ARDURATSUAREN
JOLASA

8. PROBA

7. PROBA

4. PROBA

5. PROBA

6. PROBA

Jolas osteko gogoeta
1. eskubidea eta proba: lehenengo proban, ez zaizue zailegi gertatu kolore desberdinetako eta neurri bereko
koadernoak aurkitzea. Hegoaldeko herrialde batzuetan, koadernoak luxuzko gauzak dira. Amaitu aurretik bota
egiten ditugu guk askotan, edo hondatu egiten ditugu, eta berriak erosten ditugu gero. Ez dugu daukaguna behar
bezala erabiltzen, eta ingurumena kutsatzen dugu, botatzen ditugun gauzen hondakinekin. Zer egin dezakegu
eskolako materialei dagokienez kontsumitzaile arduratsuak izateko? (Eskola-liburuak ez dira hor sartzen)
2., 7. eta 10. eskubideak eta probak: film kopuru handiak erosten ditugu guk, eta, aldiz, beste herrialde batzuetako
gure adineko neska-mutil askok ez dakite zer den telebista eta ez dute ikusi inoiz filmik. Zer iruditzen zaizue?
Bestalde, neska-mutil asko oinez joaten dira eskolara, eta ibilbide luzeak egin behar izaten dituzte; ez daukate
irakasteko prestatutako irakaslerik, ez eta eskolako material egokirik ere. Zer egin dezakegu guk jada erabiltzen ez
ditugun eskola-liburuekin? Eta etxean dauzkagun eta jada irakurriko ez ditugun liburuekin?
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3. eskubidea eta proba: Hegoaldeko herrialdeetako hainbat umek beren herrialdea utzi behar izaten dute gerragatik! Guraso gabe gelditzen dira batzuetan, gurasoek haur horiei izena eman aurretik ere bai zenbaitetan, edota
berena ez den beste herrialde batera alde egin behar izaten dute. Herrialde horietako politiketan esku hartzen dute
potentzia handiek, gatazkak sorraraziz edota han sortu diren gatazkei indar emanez. Herrialde horiek ekonomikoki
ustiatzea dute helburu, edota guk erabili ohi ditugun objektuak egiteko mineralak eskuratzea. Guztiok soilik behar
duguna kontsumituko bagenu, izango luke horrek eraginik horrelako egoeretan?
4. eta 5. eskubideak eta probak: herrialde horietan, ume asko hiltzen dira, lagunduko dien medikurik ez dutelako
edo beren eritasunetarako sendagairik ez dutelako. Guk sendagile asko ditugu gure esku, eta sendagai asko ditugu
etxean. Nahikoa da jasotzen duten laguntza? Zer egin dezakegu erabiltzen ez ditugun sendagaiekin?
6., 8. eta 9. eskubideak eta probak: herrialde horietako ume asko gaizki tratatzen dituzte edota esplotatu egiten
dituzte, zuzenean edo zeharka, multinazionalek; produktuak merke eskuratzeko, ordu asko eginarazten dizkiete
lanean, gero guri

Materialak
• Eskubideen eta proben orria, irakasleentzat.
• Filmen izenburuak, lanbideenak... idatzita dituzten txartelak, kartoi mehean.
• Ibilbideak marrazteko klariona.
• Begiak estaltzeko zapiak.
• Musika-entzungailua eta CDak dantzarako (hainbat melodia dituen telefono mugikor bat ere erabil daiteke).
• Orri zuriak eta bolaluma, edota arbel zuria eta arkatz markatzaileak.
• Dadoa (jolasa soilik ikastalde batek egiten badu).
• Jolas osteko gogoetarako orria irakaslearentzat.

Denboralizazioa
Jarduera hau prestatzeko eta, prestatu ondoren, gauzatzeko, bi ordu behar dira. Jolas osteko gogoetarako ere
beste ordu bat beharko da.
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Bigarren Hezkuntza
Helburuak
• Gizakiaren benetako beharrak zein diren jabetzea.
• Adin bereko neska-mutikoen tokian jartzea, eta beste toki batean jaiotzeak desoreka-egoeran bizitzea adieraz
dezakeela jabetzea.
• Gure kontsumoak munduko gainerako biztanleengan duen eraginaz gogoeta egitea.

Edukiak
• Simulazioa.
• Oinarrizko beharrak.
• Kontsumismoaren eraginak.
• Kontsumo arduratsurako alternatibak.

Jarduerak
Taldeko jarduera
Lauzpabost laguneko taldeak egingo dira, eta talde bakoitzari kasu bat esleituko zaio, simulazio-jarduera egiteko.
Hautatzen dituzten elementuak taldean adostu behar dituzte, eta bozeramaile bat aukeratzea komeni da, elementu
horiek zein diren eta zergatik hautatu dituzten azaltzeko. Egoki izan daiteke A kasua dagokien taldeek eta B kasua
dagokienek hautatutakoa konparatzea eta horretaz gogoeta egitea.
Horretarako, egindakoa batera dezakete. Ondorio modura, eranskinean ageri diren galderei erantzun diezaiekete
eta berorien inguruan hitz egin dezakete. Gai honen inguruan gehiago sakondu nahi bada, egoki izan daiteke neska-mutilek banaka eranskinean kontsumismoaren eta kontsumo-aukeren inguruan ageri diren jarduerak egitea.

Simulazioa: “MUNDUAREN HONDAMENDIA”
Imajina dezagun honako egoera hau gertatzen dela gure planetan, eta bizi garen tokian eragin zuzena duela.
Munduko potentzia handien arteko konfrontazioa, hots, Txinaren, AEBren eta Errusiaren artekoa, mutur-muturrera
iritsi da, eta egoera eutsiezin horrek bultzatuta, elkarri zenbait bonba atomiko bota dizkiote; munduko biztanleria
osoari eragin dio horrek. Aurrez, ordu batzuk lehenago, abisua eman dute, eta gobernuek xede horretarako ezarrita
dituzten bunkerretan sartu besterik ezin izan dute egin herritarrek, eta ez dute beren jabetzako ezer hartu. Leherketa gertatu ostean, erradiazioagatik hiltzeko arriskua oso handia da. Bunker batean zaudete zuek, eta zuen etxetik
bost elementu har ditzakezue (gurekin etortzea eta gure bunkerrean edo beste batean babestea nahi genukeen
pertsonak ere aukera ditzakegu; baina gure etxetik har dezakegun gauza bat gutxiago izango dugu orduan. Adibidez: gurasoak aukeratzen baditugu, soilik lau gauza har ditzaket gero etxetik, eta ahizpa edo anaia eta gurasoak
hautatzen baditut, soilik hiru gauza hartu ahal izango ditut etxetik…); beraz, bost gauza har ditzakete soilik, eta
minutu batean, kutsatzeko arriskua oso handia delako eta zenbat era erradiazio handiagoa jasan, berehala hiltzeko
arriskua handiagoa delako. Bestetik, seguru bizitzeko dugun toki bakarra uharte jendegabe bat da, baina uharte
horretan ez dago bizitzeko nahikoa baliabide.
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A KASUA
1. Hausnartu, eta pentsatu zer bost elementu hautatuko zenituzketen zeuekin eramateko.
B KASUA
1. Zuek, gainera, imajinatu Hego Amerikako edo Afrikako herrialde pobre batean bizi zaretela eta zuek ere pobreak zaretela. Egin gogoeta dituzuen baliabideen inguruan eta egoera horretan hartuko zenituzketen bost
elementuen inguruan.
Orain, talde guztiok, egokitu zaizuen rola hartuta, imajinatu itsasontzi batean uharte batera eraman behar zaituztetela; baina, eraman beharreko pertsona eta objektuak asko direnez, ez dago guztiontzako tokirik; beraz, bidazti
bakoitzak hautatutako bost elementuetatik bi bota behar ditu, itsasontzia hondora ez dadin. Zer utziko zenukete
bazterrean? Zein lirateke hautatuko zenituzketen hiru elementuak?

TALDE HANDIRAKO IRUZKINA
1. Behar berak dituzte herrialde pobreetako neska-mutilek eta herrialde aberatsetakoek? Zergatik?
2. Zer da benetan beharrezkoa bizitzeko?
3. Eskubide berak dituzte munduko neska-mutil guztiek? Zergatik? Eskubide horiek erabiltzeko aukerarik badute
egiaz?

BANAKAKO LANA
1. Gure kontsumo izugarriak kalte egiten die herrialde pobreetako neska-mutilei. Iker dezagun kontua apur bat,
eta osa ditzagun esaldi hauek, gure ekintzen ondorioak adierazteko.
––Argindarra alferrik erabiliz gero_________________________
––Ura alferrik galtzen badugu, _______________________
––Janaria botatzen badugu ___________________________
––Ura kutsatzen badugu________________________
––Atmosfera kutsatzen badugu_____________________
––Basoak erretzen baditugu_________________________
2. Esan neurri hauetatik zein dagozkion kontsumo arduratsuari eta zein ez; eta, kontsumo arduratsuari ez dagozkion kasuetan, idatzi egoki izan daitezkeen aukerak.
––Janaria bilgarritik atera ere egin gabe bota.
––Dirua arropatan gastatu.
––Uraren eta argindarraren kontsumo handia.
––Sobera gelditu zaizkigunak modu sortzaile batean erabili.
––Marka zuriko produktuak erabili.
––Libururik edo CDrik ez erosi, liburutegitik atera, eta dauzkagunak besteen esku utzi, haiek erabil ditzaten.
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Materialak
• Simulazio-orria, kasuak eta gai honi buruzko galderak barnean hartuta. Eta taldeko eta banakako jarduerak.
• Arbela eta klariona, bateratze-lanerako.
• Orri zuriak.
• Bolalumak.

Denboralizazioa
Ikastordu batean egin daiteke jarduera, eta ikasleei banakako jarduerak etxean egiteko eska diezaiekegu. Gero,
ikasgelan irakaslearekin hitz egin daiteke egindakoaz, edo berrikus daiteke.
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Batxilergoa
Helburuak
• Hainbat lekutan haurren eskubideak ez direla betetzen jabetzea.
• Enpresa batzuek etekinak ateratzeagatik haurren eskubideak bazter nola uzten dituzten egiaztatzea.
• Gure kontsumoak beste haur batzuengan eragin dezakeela eta haurren esplotazioa bultza dezakeela jabetzea.

Edukiak
• Haurren eskubideen urraketa.
• Haurren eskubideak errespetatzen ez dituzten enpresak.
• Gure kontsumoaren eragina.

Jarduerak
“Pertsonak ere aintzat hartuko dituen kontsumo arduratsuaren alde” kanpainako oinarrizko dokumentutik ateratako
testu bat aurkeztuko zaie gai honetan sartzeko; eta irakasleak irakur dezake testu hori. Irakurritakoari buruz ikasleek egindako iruzkinak bil daitezke gero, eta, ikerlana egiteko, lauzpabost laguneko taldeak egin ditzakegu. Lan
hori egin ondoren, irakasleari aurkeztea komeni da; eta, gelan azaltzeko, bizpahiru aukera ditzake gero irakasleak.

TESTUA
Kontsumitzeko gure moduak, zeharka bada ere –horrek ez gaitu, hala ere, errugabetzen–, pertsona pobre asko
mespretxatzen ditu, eta tratu txarrak ematen dizkie, pertsona horien oinarrizko eskubideak alde batera uzten ditu,
eta pertsona horien egoera gero eta latzagoa izatea sustatzeaz gain, egoera hobetzeko eta etorkizun bidezkoagoa
eta argiagoa izateko aukera guztiak zapuzten ditu.
Gutxi batzuek batere kontzientziarik gabeko bizimodua egin dezaten, beste batzuek gero eta pobreago izan behar
dute, ezin dute guztiontzat hobea izango den etorkizuna ezagutzeko itxaropenik izan...
Pobretutako herrialdeetan oso arrunta da haurrek lan egitea; langile gaztetxo horietako asko esklaboen pare bizi
dira. Haurrak enplegatzen dituzten enpresak multinazionalen zerbitzura daude askotan, multinazionalek beren
ekoizpenaren alderdi batzuk azpikontratatzen baitituzte. Egoera horrek eragin zuzena du haurren hezkuntzan, ezin
baitute eskolara joan, eta haurren osasunean eta autoestimuan ere eragiten du. Nesken kasuan, haurren lanaren
egoera zailei sexu-abusuak eta etxean egin behar izaten dituzten lan osagarriak erantsi behar zaizkie.
Emakumeei dagokienez, herrialde pobretuen artean enpresen eredu jakin bat finkatu da, nagusiki oihalgintzaren,
jostailuen, kirolaren eta elektronikaren sektoreetan aritzen direnak eta emakume gazteak kontratatzea nahiago
dutenak; emakume horiek landa-inguruetakoak izan ohi dira, esperientziarik eta formaziorik gabeak, eta beren
eskubideak ezagutzen ez dituztenak. Oso soldata txikiak ordaintzen dizkiete, osasunerako oso kaltegarriak diren
lan-baldintzetan lan egin behar izaten dute —argi nahikorik gabe, aireztapen eskasarekin, hauts izugarri artean,
zerbitzu higieniko urriekin, etab.—, eta segurtasunik gabe. Batzuetan, fabrikan bertan bizi behar izaten dute…
Neska horiek ez dute osasun-asegururik, eta, gaixotzen direnean edo haurdunaldia aurrera doanean, kalera botatzen dituzte, besterik gabe. Enpresaburuek indarkeria fisikoa, psikikoa edo sexuala erabiltzen dute protestak
edo salaketak eragozteko, eta zenbait kasutan erailketak ere gertatzen dira. Neskek ez dute inolako kualifikazio
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profesionalik eskuratzen, eta multinazionalak izan ohi dira onuradun nagusiak, enpresa horietan oso prezio baxuetan ekoitzitako produktuen etekinak jasotzen dituztenak, eta baita tokiko gutxiengo batzuk ere, botere politikoa eta
ekonomikoa dutenak”.

“ABERATSEN KONTSUMOAK POBREAK
ARE GEHIAGO POBRETZEN DITU”
(OINARRI-DOKUMENTUA)
Haur guztiek eskubide berak dituzte, berdin da non jaio diren. Eta zergatik ezin dute eskubide horiez gozatu haur
guztiek? Haurren eskubideen eguna dugu gaur, eta gure kontsumoari buruzko gogoeta batekin lotu nahi dugu
gaurkoan egun hau, askotan guk gauzak enpresa handiei erosten dizkiegulako eta enpresa horiek ez dituztelako
beti haurren eskubideak errespetatzen, ez zuenean eta ez zeharka.
1. Zer iritzi diozu artikulu honi?
2. Taldeka, egin honako ikerlan hau
a. Aukeratu zerrenda honetako herrialdeetako bat: India, Pakistan, Bangladesh, Malawi, Guatemala, Haiti, El
Salvador, Kolonbia, Mexiko, Indonesia.
b. Berrikusi haurren arloan legedirik duten, NBEk onartutako Haurraren Eskubideen Adierazpena errespetatzen duten eta ea eskubiderik urratzen duten.
c. Aukeratu zuzenean edo zeharka uneren batean haurren eskubideak urratu dituen herrialde bateko enpresa
bat, hautatutako herrialdekoa nahiz beste herrialde batekoa; eta azaldu zertan edo nola urratzen dituzten
eskubideak edo urratu izan dituzten, eta horren inguruan zer neurri hartu diren.
d. Nola egiten dute publizitatea enpresa horiek beren markaren bidez? Bat dator saihetsi nahi duten errealitate
horrekin?
e. Ondorioa: marka horiek erosi egiten ditugu guk. Zer eragin ditu gure kontsumoak herrialde horietako haurrengan?

Materialak
• Honako kanpaina honetarako landutako oinarri-dokumentutik ateratako testua: “Aberatsen kontsumoak pobreak
are gehiago pobretzen ditu”.
• Ikerlana egiteko galderak eta jarraibideak.

Denboralizazioa
Jarduera haurren eskubideen eguna baino astebete lehenago aurkeztu behar da gelan, ikasleek lana prestatzeko
eta irakasleari aurkezteko denbora izan dezaten. (Ordu erdi erabil daiteke zeregin horretan). Haurren eskubideen
egunean hautatutako lanak aurkez daitezken ikasgelan, ikastordu batean.
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