Hezkuntza baliabideak

RHEX Online (www.rhex.online) Alboan eta Oxfam Intermon-ek, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziaren laguntzarekin, garatutako estrategia bideo jokoa da. Joko honek erlauntz egitura dauka.
Intsektu hauen bizitza irudikatuz gaur egungo gizartea dauden arazoak mahai-gaineratzeaz gain,
baloreak transmititu nahi ditu.
Hauek dira bideo jokoan lantzen diren gaiak:
-

Justizia ekonomikoa.

-

Ardura fiskala.

-

Eskubide sozialak.

-

Migrazio krisiak.

-

Dibertsitate funtzionala.

-

Ugalketa-ekonomia

-

Aldaketa klimatikoa

Gida didaktiko honen asmoa ikasleekin landuko diren gai batzuei buruzko informazioa ematea eta
erreferentziazko material didaktikoa eskaintzea da.

Hezkuntza baliabideak
Alboan eta Oxfam Intermon-ek gai hauek lantzen dituzte heziketaren arloan. Alboan-ek bere web orriaren barruan bere
hezkuntza-materialak irakasleen eta interesa daukaten pertsona guztien eskura jartzen ditu. Oxfam Intermon-ek, aldera,
Kaidara web orrian Hiritartasun Globalerako Hezitzaileen Sarearekin egiten du lan. Web orri honetan artikuluak, material
didaktikoak eta heziketa esperientziak daude.

Justizia ekonomikoa
“Hondarrezko gazteluak” 12 urtetik aurrerako ikasleentzat
pentsatuta dagoen material didaktikoa da. Baliabide honen
helburua krisi ekonomiko globalaren inguruan eztabaida
sortzea da, lehenengo gai zehatzei buruz hitz egiten gero
ideia globaletara heltzeko.
http://kaidara.org/es/castillos-de-arena
“Zure diruaren garrantzia” Fiare-k prestatutako heziketa
proposamena da. D.B.H-ko 4. mailako ikasleekin lan egiten
duten hezitzaileentzat dago eginda. Material honen bidez
finantzen eta diruaren garrantziaz eta hauen eraginaz sentikor
bihurtu nahi da. Beste eredu ekonomiko bat beharrezkoa dela
ikusiko dute ikasleek.
http://centroderecursos.alboan.org/es/registros/7419-tudinero-cuenta-unidad

Ugalketa-ekonomia

Ardura fiskalak eta
eskubide sozialak
“Eskubide ustelduak” haien artean zerikusi handia daukaten
hainbat gai lantzen ditu: berdintasun eza, sistema fiskalak,
… Bidezko sistema fiskal batek berdintasun ezaren kontrako
borrokan izango lukeen garrantzia lantzen du material
honek.
12 eta 18 urte arteko ikasleentzako eta irakasleentzako
dago prestatuta. Metodologia desberdinak proposatzen
dira eskubide sozialekin zerikusia daukaten hainbat gai
lantzeko: ongizate-estatua, demokrazia, …
http://kaidara.org/es/derechos-muy-torcidos

Migrazio krisiak
Gai honekin zerikusia daukaten material didaktiko asko dago.
Hemen bi daude jarrita baina web orri hauetan gehiago
aurkituko dituzue: www.Alboan.org eta www.Kaidara.org .

“Nola ikusten duzu?” material didaktiko honen helburua
emakumeen aurkako diskriminazio moduak identifikatzea da:
Iparralde sein hegoaldean, familia mailan,..

“Nolakoa da errefuxiatuekin egiten den lana?”: 14 urtetik
aurrera dauzkaten ikasleentzako aktibitate desberdinak
proposatzen ditu. Hauen bidez errefuxiatuek daukaten
beharrei buruz hausnartzea da helburua.

http://www.kaidara.org/es/como-lo-ves

http://mated.alboan.efaber.net/es/activities/2867

Gainera, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak “Zein
da zein” ekimena garatu du. Hainbat arazo bultzatzen dituzte
herrialde desberdinetako pertsonei herrialdea utzi eta bizitza
baldintza hobeak bilatzeko. Ekimen honekin batera, bideo
jokoarekin zerikusi handia daukan gida didaktiko bat garatu
dute.

“Estereotipoak desegiten: migratzaileak eta errefuxiatuak”:
Amnistía Interncional eta Oxfam Intermon-ek hezkuntza eta
salaketa lana bultzatzen dute.

http://www.ongdeuskadi.org/quienesquien/pdf/
UDidacticaUdidaktikoa.pdf
http://www.ongdeuskadi.org/quienesquien/index.php

http://www.kaidara.org/es/
desmontandoestereotiposmigrantes
“Hitzematea”: 12 urtetik aurrera dauzkaten ikasleentzako
aktibitateak proposatzen ditu. Aktibitate hauen helburua
migrazioaren problematikaz sentsibilitatea piztea eta
estereotipoak suntsitzea da, hezkuntza formal eta ez formalean.
Proposamen didaktiko honen helburua migratzaileen
errealitatearen ikuspegi zehatz eta emozionala sustatzea da.
http://www.kaidara.org/ek/recurso/lapromesa  

Gai hauen inguruan informazio gehiago batzeko:
http://mated.alboan.efaber.net/es/categories/themes/home
http://www.kaidara.org

