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MUNS
TRO
EN
KUTXA
Irakasleriarentzako gida
eta ekintza burutzeko baliabideak

Ekintzaz Lagundu

-rekin aitabitxi
SOLIDARITATEAN HEZTEKO ERREMINTA BAT
WEDUCOLE aukera da heziketa-komunitate guztiak heziketa eta solidario proiektuan
parte har dezala, era kolektiboan aitabitxi izanez mutil bat edo neska bat Ayuda en
Accion- Ekintzaz Lagundu-ren bidez.
Wedu-rekin ikasleak,
• Mutilarekin edo neskarekin aitabitxi izandako kontaktua ahal izango dute, eta nor
den ezagutuko dute, nola bizi den, nola da bere familia eta bere egunerokoa.
• Bere klasearen mezuak jasoko dituzte, modu horretan lotura solidarioa ez da bakarrik
ezartzen mutilarekin edo neskarekin, baizik eta bere heziketa- komunitate guztiarekin.
• Solidaritatea landuko dute haurtzaroetatik esperientzia pozgarri eta dibertigarri bezala.
• Konpetentzia soziala eta hiritarra garatuko dute, komunikazioa, ikasketa eta enpatiaren bidez.
• Heziketa-komunitate guztiarekin partekatuko dute solidaritateko eredu praktiko bat,
eta nola egin dezakegun bizi garen mundua hobetzeko.

AITABITXI DIREN IKASTETXEAK ETA FAMILIAK
Wedu-rekin aitabitxi izaterik ez da erabilerarako kolaborazio bat.
Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu, umeentzako familientzako eta ikastetxeentzako,
bereziki pentsatutako proiektua da, berdinen arteko lotura indartzea bilatzen duela zentrora edo
etxera aldizka bidaltzen diren materialen bidez, eta haurren edukiak eta proposamen
parte-hartzaileak bidez, proiektuaren web orrian aurki dezazuela.
Jada zure ikastetxea aitabitxi bada Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu-rekin neska edo
mutil berarekin mantendu dezakezue lotura eta gainera Weducole- ren komunikazioak
eta proposamenak jasotzea. Bakarrik duzue zuek Web-ean zehar alta hartzea eta zuen
bazkide-kodea eskatzea.

Informa zaitez eta zure ikasleekin parte hartu.

ayudaenaccion.org/wedu
Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu editatutako heziketa-materiala Orain da Txanda hezkuntza- programarako.
En Babia Comunicación Social-aren edukiak eta diseinua Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu- rako. IIago-ren ilustrazioak En Babia- rako.
Baimenduta dago erreprodukzioa, difusioa eta lukro gabeko erabilera heziketa helburuekiko material ahuek, iturriak eta bere egileak beti zitatuz.

EKINTZAREN
DESKRIBAPENA
ETA HELBURU
OROKORRAK
Orain dagokigu… MUNSTROEN KUTXA sinbolismoz beteriko proposamena da, eta
gizartearen eta desberdintasunaren kontrako, nahiz horiek sortzen dituzten arrazoi
guztien kontrako borrokaren gaia jorratzen du.
Gelan egiteko jarduerak ditu proposamenak, dauden etapetara egokituta, familian
egiteko proposamen bat, etapa guztietarako berdina dena, eta elkarren artean
egiteko azken ekintza.
Azken ekintza horretan, marrazki, argazki, zati, collage eta bestelakoen bidez gosea
eta munduan oraindik dauden beste munstro handi batzuk adierazi behar dituzte.
Gero, lan horiek guztiak, kutxa handi batean sartu eta giltzarrapo handi batekin
lurperatu beharko dute, edo partaide guztien aurrean apurtu.
Ekintza honen funtsezko helburua gizakion artean daude gaitz guztiak ikustaraztea
da: gosea, gerrak, natura-hondamendiak, elikagaien espekulazioa, lehortea,
izurriak, epidemiak; Hegoaldeko edo garapen-bidean dauden herrialdeetan
milioika heriotza eragiten dituztenak. Baina baita krisi ekonomikoa, langabezia eta
desberdintasuna, XXI. mendeko lehen hamarkadan Espainiako eta Iparraldeko edo
gainerako herrialde “garatuetan” 2 milioi neska-mutil baino gehiagoren bizitzan
pobrezia berriro hedatzea eragin dutenak. Behin identifikatuta, horiekin betiko
amaitzeko erabakia ereduz adieraziko da.
Proposamenak baditu beste helburu batzuk:
• Munduko pobreziaren eta desberdintasunaren arrazoi nagusien inguruan
gogoeta egitea, eta horiek eragiten dituztenen eta jasaten dituztenen arteko
desberdintasunak azaltzea.
• Munduko
ekonomiarekin
zerikusia
duten
globalizazioaren
eta
jasangarritasunaren kontzeptuak ikastea; edo gizarteen antolaketa
ekonomikoarekin zerikusia duten erdi-mailako klasea eta pobrezia-atalasea
kontzeptuak ere ikastea.
• Gizakiak geldiarazten dituzten beldurrak ikustaraztea, eta guztion artean
bidezkoagoa den mundu bat eraikitzera eramaten gaituzten sentimenduak
mugiaraztea.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA

3

IKASTETXEAREN
PRESTATKUNTZA
ETA
INPLIKAZIOA
Orain dagokigu… MUNSTROEN KUTXA proposamenak jolas sinbolikoan
oinarritutako ekintza orokor bat du, elkarrekin egitekoa. Gela batean edo zentro
osoan egiten daiteke. Bi kasuetan oso garrantzitsua da irakasleen artean ados
jartzea, eta ikasleak eta familiak ekintza horren zergatia ongi ulertzeko, eta haien
laguntza eta inplikazio osoa lortzeko prestatzea.
Jarduera urriaren 17aren inguruan hastea aholkatzen dizuegu, Pobrezia Errotik
Kentzeko Nazioarteko Egunean hain zuzen. Hala ere, lehen hiruhilekoaren beste
egun batzuetan egin daiteke: urriaren 16an, Elikaduraren Munduko Egunean;
azaroaren 23an, Etxegabeen Europako Eguna, edo abenduaren 20an, Giza
Solidaritatearen Nazioarteko Eguna. Ikasturtean zehar egokitzat jotzen diren beste
egun batzuetan ere egin daiteke.
Irakasleentzako laguntza-baliabideak
• Hurrengo orrialdeetan zenbait “ibilbide-orri” aurkituko dituzue zuen ikasleekin
ikastordu batean gaia lantzeko.
• Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza barne hartzen dituzten
hiru eduki-maila egin ditugu. Espero dugu gure ideiak zuoi laguntzea, hala ere,
badakigu curriculumaren eta zentro bakoitzaren ezaugarrien baldintzen arabera,
egokitu beharko direla.
• Ayuda en Acción elkartetik zuen esperientzia blogean azaltzeko eskatzen dizuegu.
“Ibilbide-orri” berriak izan daitezke, ikasturte edo ikasgai jakin batera
egokituago daudenak, ekintza osatzeko edo hobetzeko ideia berriak, edo zuen
jarduera azaltzen duen erreportaje bat. Zuen laguntza oso baliotsua izango da!
Jarri gurekin harremanetan educacion@ayudaenaccion.org helbidera idatziz, eta
zuen parte-hartzea koordinatuko dugu blogean.
Ikasleak prestatzeko baliabideak
• Prestakuntza-orduaren hasieran proposamenaren gai nagusia eta elkarrekin
egingo duten ekintza zertan datzan azaldu behar zaie ikasleei.
.
argitaratuta deskargatzeko:
• Gida honen edukietan aipatzen diren fitxak hemen daude
ayudaenaccion.org/ahoratoca.
Familien parte-hartzea bultzatzeko baliabideak
• Familiek ere parte hartzeko eta gaia etxean lantzen jarraitzeko proposamen bat
egin dugu. Oso garrantzitsua da ikasle bakoitzak “Familientzako proposamena”
dioen fitxaren kopia bat jasotzea. urtu arte itxaronez.
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Ikastetxeko irakasle ez diren langileen parte-hartzea bultzatzeko baliabideak
• Irakasleak ez diren langileek ere ekintza honetan parte hartzea proposatzen
dugu.
• Zehazki, Orain dagokigu...MUNSTROEN KUTXA proposamenarekin familiek eta
irakasleak ez diren langileek beren “munstroak” sar ditzakete kutxara, edo kutxa
apurtzeko lanetan lagundu, aukeratzen den metodo zein den.
Ekintza ikastetxean bertan eta ikastetxetik kanpo ezagutarazteko baliabideak
• ayudaenaccion.org/ahoratoca helbidean ekintza kolektibo bakoitzerako kartela
aurkituko duzue.
• Bertako komunikabideren bati zuen ekimenaren berri ematea proposatzen
dizuegu, berri moduan argitara dezan. Zentrora joan daitezke eta zuen
erakusketa, ikasleen adierazpenak edo kutxa “apurtzen" den une sinbolikoa
grabatu.
• Blogean badugu galeria bat zuen zentrotik bidaltzen diguzuen dokumentazio
grafiko guztia argitaratzeko: kartel eta horma-irudi berriak, fitxa osoak,
argazkiak, bideoak eta abar. Ziur zuen ereduari esker, beste zentro batzuk ere
parte hartzera animatzen direla!

ETA ORAIN… EKIN
Bete dezagun munstroen kutxa! Ekintza hau aplikatzeko zenbait ideia orokor
proposatuko dizkizuegu:
• Pobreziaren arrazoiak eta munduan dauden desberdintasunak adierazten dituzten
munstroak egin behar dituzue. Material honetan, dagoeneko marraztuta dauden
munstroak aurkituko dituzue, pertsonalizatzeko, edo hutsetik hasteko, hainbat
teknika erabiliz.
• “Munstro” bakoitzaren esanahia osa dezakezu, harekin zerikusia duten datuekin:
prentsa-zatiak, argazkiak, marrazkiak, idazketak...Horrela, erakusketa bat egin daiteke.
• Munstroen kutxa denon eremu batean kokatu behar da, eta parte-hartzaile guztiek
ikusi behar dute.
• Kutxa apain dezakezue, itxura gaiztoa izan dezan, kateak eta giltzarrapoak jarri
(benetakoak edo paperez egindakoak...), munstroak kutxatik ez ateratzeko arao bat
asmatu...Bururatzen zaizuen guztia, kutxari duen garrantzia emateko: munduko gaitz
guztiak dituen kutxa bat ezin da edozein kutxa izan.
• Beste ideia bat da munstroen kutxa zentroan edo gelan izatea ikasturte osoan,
ikasleen artean arazoren bat dagoenean, "munstro" hori ikustarazteko balio izateko,
marrazteko eta gainerakoekin batera sartzeko, apurtu arte itxaronez.
• Kutxa apurtzean edo desagerraraztean, aukeratu zuen ingurura hoberen egokitzen
den moduan, eta parte hartu duten guztien artean egin beti. Esaterako, ikastetxeko
lorategian edo handik hurbil dagoen lorategi edo baso batean lurperatu dezakezu;
itsasora edo errekara bota (materiak biodegradagarriekin eginda badago); San
Joaneko sura bota...Badaude beste modu eraginkor batzuk ere: agiriak txikitzen
dituen tresna, zabor-bilketako kamioia.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA

5

IBILBIDE ORRIA
1º, 2º eta 3º Mailako
Lehen Hezkuntzarako
Proposamena
Ekintza hasteko
• Hasteko, “behartsua izatea” zer den galde diezaiokezu neska-mutilen taldeari.
Ziur aski, adinekoen, gaizki jantzita dauden, garbitu gabe dauden pertsonen
irudi estereotipatuak izango dituzte. Agian janaririk edo urik ez dagoen
herrialdeetako pertsonei buruz hitz egingo dute...
• Hitz egin pobreziari buruz desberdintasunaren ikuspegitik. Behartsua izatea
bizitza duin bat izateko oinarrizko gauzak ez izatea da: ez elikagaiak bakarrik,
baizik eta etxebizitza, hezkuntza eta osasuna ere. Hau ez da herrialde
behartsuetan bakarrik gertatzen. Gure herrialdean, oinarrizkoa erosteko lanik
eta dirurik ez duten familiak dituzten neska-mutilak ere badaude.
Eskolan lantzeko ideiak
Txotxongiloen antzerkia: “Munstroak harrapatzekoa”.
• Proposatzen dugun lanaren izenburua “Munstroak harrapatzekoa” da, eta
neska-mutilek pobrezia eta bidegabekeriak eragiten dituzten munstroak
identifikatzeko eta haien beldur ez izateko dinamika erraza da.
• Fitxetan zenbait munstro itsusi aurkituko dituzue, ebakitzeko eta txotxongilo
bihurtzeko. Munstroek kartel bat dute, norberak, adieraziko duen gaitzaren
izena jar dezan.
• Pilota gorri bat duen ume bat ere ikusiko duzue: protagonista da.
• Pilota gorri bat eraman dezakezu gelara. Taldearekin txotxongiloen obra
dinamizatzeko beharko duzu.
Nola dinamizatzen da txotxongiloen obra?
• Banatu munstro bat ikasle bakoitzari, ebaki eta txotxongilo bihur dezan.
• Idatzi arbelean munduko gaitzen izena, gizakiak nahiz naturak sortutakoak:
gosea, gerra, pobrezia, bidegabekeria, desberdintasuna, lehortea,
gaixotasunak, krisia, tsunamiak, lurrikarak etab.
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• Gelako neska edo mutil bakoitzak gaitz bat aukeratuko du bere munstroa izendatzeko.
Horrez gain, gaitz edo "munstro" horrek pertsonengan zer eragiten duen
pentsatu beharko dute, antzezpenean esateko.
• Denak prest daudenean, batek umearena egingo du pilota eramanez;
besteak, munstroarena, txotxongilo jasota duela. Irakaslea fitxan aurkituko
duen obraren testua irakurtzen hasiko da. Gaitzarekin bukatzeko, umearena
egiten duenak beste ikaskide bati emango dio pilota, eta "munstro” hori desagertuko da.
• Munstro gehiagorik ez geratu arte errepikatuko da. Asko zarete gelan, taldeak
egin ditzakezue, oso luzea ez egiteko.
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Familiarekin batera egiteko proposamenak
• Azaldu gelan zuen MUNTROEN KUTXA egingo duzuela.
• Eskatu obrako munstroekin edo beldur diren zerbaitekin zerikusia duen marrazki
bat egin eta eskolara ekar dezatela.
• Banatu ikasle bakoitzari (edo gurasoei zuen zentroan erabiltzen duzuen
komunikazio-metodoaren bidez) "Familian egiteko proposamena" fitxa.
• Fitxa horrek gelan egiten ari zareten jarduerari buruzko informazioa ematen die
familiei, eta kontsumo arduratsuaren inguruan gogoeta egiteko proposamen
bat du. Fitxa hori berdina da maila eta familia guztientzat.
• Garrantzitsua da beteta dauden fitxak gelara itzultzea, emaitzan oinarrituz
gaiarekin lanean jarraitzeko.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA
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Proposamenak pobreziaren eta desberdintasunaren
Hezkuntza komunitate osoa (ikasle, familiak, irakasle eta
beste langileak) inplikatzeko mundu bidezkoago bat
sortzen, Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagunduk Orain
Dagokigu… hezkuntza-programa eskaintzen du, gogoeta eta
Giza Eskubideen sentsibilizazio-jardueren bidez.
MUNSTROEN KUTXA proposamenak pobreziaren eta
desberdintasunaren gaiak jorratzen ditu. Aberatsen eta
behartsuen artean dagoen tartea gero eta handiagoa dela
erakutsi nahi du, ez bakarrik garapen-bidean dauden
herrialdeetan, Espainian eta aberastzat hartzen diren
herrialdeetan ere bai. Errealitate honek neska-mutilengan
batik bat eragiten du. Munduan dauden gaitz handien
biktimak dira beren familiekin, eta munstroaren irudiarekin
sinbolizatu nahi izan dugu.
Gaiari buruz gehiago jakiteko, zuen semeak edo alabak
gelan lan egin du, bere “munstroen kuxa” sortuz.
Ekimen honetan parte hartzera eta etxean gaiaren inguruan
gogoeta egitera animatzen zaituztegu.
Fitxa honekin, kontsumo arduratsuaren balioa sartu nahi
dugu familian. Itzuli ikastetxera, harekin lan egiten jarrai
dezaten. Eskerrik asko zuen laguntzarengatik!

FITXA:

Familian egiteko
proposamena

Jarduera honetan edukitako esperientzia jakinarazteko, konta
diezagukezue blogan
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Aukeratu erosi nahi duzuen gauza bat eta erantzun
zintzotasunez galderei. Idatzi emaitza eta errepikatu
gauza berri batekin. Gogoeta egin etxean diruari
buruz, eta gehien eta gutxien behar dituzuen gauzei
buruz.

Benetan behar duzue erosi nahi duzuena?

BAI

EZ

EZIN DA GEZURRIK ESAN
Nahikoa dirurik al duzue?

EZ

BAI EZ AGIAN!

BAI

Ba al dago
horren antzekorik
merkeago?

Behar duzuenik
ezer gehiago
dago?

EZ

BAI
HORI GABE
PASATU
BEHARKO DUZUE!
Merkeagoa den eta
kalitate txarragoa
duen zerbait balio
dizue?

BAI

BAI

EZ

Diru horrekin
norbait agun
dezakezue?

BAI

Dirua sobera al dazu?

Kalitate prezioa
aukerarik onena
al da?

EZ

EZ

PENTSATU
HOBETO…

NOSKI!

AURRERA!

ORDUAN EROS!
Erosketa :
Emaitza:

EZ

BAI

Arrazaoi on
batengatik al da?

BAI

Dirua hil
amaierara arte
heltzen zaizue?

EZ

EZ

BAI

¿Hori baino gehiago
behar duzuen
zerbait al dago?

BAI

EZ

BAI

Erosketa :
Emaitza:

Zuotako norbaitentzat al da?

EZ

BAI

Opari bat
al da?

BAI

EZ
HOBE HORRETAN
EZ GASTATZEA

Erosketa :
Emaitza:

(Gogoratu planetako biztanle guztiek europarrek bezala kontsumitzeko aukera izango balute, beste 4 planeta gehiago izan beharko genituzkeela. Eta ez ditugu!)

Beste ideiarik baduzu?

Idatzi zure mezua @ayudaenaccion.org. helbidera.
Zure proposamena argitaratuko dugu blogean
eta elkarbanatuko dugu
ORAIN DAGOKIGU hezkuntza-komunitatearekin
Blogetik jaitsi daitezke jarraibide honi dagozkion fitxak

ayudaenaccion.org/ahoratoca
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Pobreziarekin eta Desberdintasunarekin Amaitzea

IBILBIDE ORRIA
4º, 5º eta 6º Mailako
Lehen Hezkuntzarako
Proposamena
Ekintza hasteko
• Sarrera moduan, Iparraldearen eta Hegoaldearen, garatutako herrialdeen eta
garapen-bidean dauden herrialdean, aberastasunaren eta pobreziaren
munduko banaketaren inguruko oinarrizko kontzeptuak azaltzen has zaitezke.
Gida honen azken orrietan informazioa aurkituko duzu, “Gaia finkatzeko”
atalean.
• Egin gogoeta ozen gai hauetako batzuei buruz:
- Diruak zoriontasuna ematen al du?
- Zerk egiten zaituzte zoriontsu?
- Pertsona batek ez baditu asetzen bere oinarrizko beharrak, hala nola janaria,
etxebizitza, hezkuntza eta osasuna, zoriontsua izan daiteke?
- Zergatik daude pobrezia eta desberdintasuna munduan?
• Erabili solidaritatea eta bidezko merkataritza balioak.
Eskolan lantzeko ideiak
1. Fitxak: “Tartaren banaketa (desberdina)”
• Fitxa hauek banaka edo taldeka egin daitezke. Jarduera honetan, enuntziatu
bakoitzaren gaiarekin zerikusia duten benetako datuak zuzen adierazi behar
dituzte.
• “Tarta bakoitza” guztizkoaren baliokidea da, eta datuaren arabera, gonbidatu
bakoitzari dagokion zatia banatu eta marraztu behar da platerean. Hurrengo
orrialdean problema bakoitzaren soluzioa aurkituko duzu fitxan.
• Datuek munduko aberastasunaren banaketari, natura-baliabideen banaketari
edo Espainiako haur pobreziaren gaur egungo egoerari buruzko guztiz
bidegabeak diren ehunekoak adierazten dituzte.
• Komeni da fitxen emaitzari buruzko gogoeta bat egitea ikasleekin, eta egoera
horiek berriro ez gertatzeko zer egin dezakegun azaldu.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA
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Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

Tartaren banaketa (des) berdina - Haurtzaroa
Espainian 4 haurretatik 1 eta haren familia pobrezia-egoeran bizi dira.
Iturria: Bizi-baldintzei buruzko inkesta, Estatistikako Institutu Nazionala (2013). www.ine.es

FITXAK:

Tartaren banaketa (des) berdina-Haurzaroa
Pobreziarekin eta Desberdintasunarekin Amaitzea

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA

Banatu tarta enuntziatuaren arabera eta idatzi edo marraztu zer zati dagokion plater bakoitzari.

1
__
3

Munduko biztanleriaren seirenak planetako
baliabideen % 80 kontsumitzen du.

0
__
3

1
__
3

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

Tartaren banaketa (des) berdina - Kontsumoa

Iturria: 0 txostena, IX. Ingurumeneko Kongresu Nazionala.
CONAMA Fundazioa eta UCM Fundazio Orokorra (2014).
www.cambioglobal.es

Munduan 400 milioi haur
Bizi dira muturreko pobrezia
egoeran. Espainia, haur-pobreziarik
handieneko tasa duen Europar
Batasuneko bigarren herrialdea da,
Portugalen atzetik.

1
__
3

Banatu tarta enuntziatuaren arabera eta idatzi edo marraztu zer zati dagokion plater bakoitzari.

8
__
10

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA
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Planetako biztanle guztiek
europarrek bezala kontsmitu
ahal izango balute, 4 planeta
beharko genituzke.
Estatubatuarrek bezala egin
ahalko balute, 7 planeta
beharko lirateke.

Pobreziarekin eta Desberdintasunarekin Amaitzea

Logotipoa

FITXAK:

Zuen elkartearen izenaren logotipoa:
Arazoa:

Krisia amaitzen
denaco posterrak

Deskribatu hitz gutxitan.

Talde onuraduna:

Identifikatu konponduko duzuen arazoaren arabera.

Asmatu marka
bat taldearentzako

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Krisia amaitzen denerako posterrak

Arazo honen irtenbide
orokor bat izango litzateke...

IRTENBIDEAK:
1.

3.

2.

4.

Bilatu gauzak egiteko beste modu bat,
diru faltarengatik arazoa berriro errepika ez dadin.

Asmatu marka bat taldearentzat. Idatzi eta marrazdezakezu, argazkiak itsatsi eta abar.

2. Taldearen jarduera “Krisia amaitzen denerako posterrak”
• Taldeka jartzea proposatu ikasleei. Banatu kartoi mehe bat eta koloretako
errotuladore lodiak talde bakoitzari.
• Aipatu guztion artean haurrengan, beren familia-egoeran edo inguruan zuzenean
eragiten ari diren krisiaren alderdiekin zerikusia duten terminoak (esaterako,
gerta daiteke norberaren etxean ez nabaritzea, baina krisiaren eraginez udaleko
kiroldegiak ordu gutxiago zabaltzea).
• Eskatu talde bakoitzari gai bat lantzea eta hori gauzatzeko dirurik eskatzen ez
duten irtenbideak aurkitzea. Ahal bada, eskatu irtenbide orokorren bat
pentsatzea.
• Utzi eredu moduan balio duen fitxa posterra egiteko. Ados jarri behar dute
margotzeko, irtenbideak jartzeko eta gelaren aurrean aurkezteko.

10

Pobreziarekin eta Desberdintasunarekin Amaitzea

Familiarekin batera egiteko proposamenak
• Azaldu gela zuen MUNTROEN KUTXA egingo duzuela.
• Eskatu obrako munstroekin edo beldur diren zerbaitekin zerikusia duen marrazki
bat egin eta eskolara ekar dezatela.
• Banatu ikasle bakoitzari (edo gurasoei zuen zentroan erabiltzen duzuen
komunikazio-metodoaren bidez) "Familian egiteko proposamena" fitxa.
• Fitxa horrek gelan egiten ari zareten jarduerari buruzko informazioa ematen die
familiei, eta kontsumo arduratsuaren inguruan gogoeta egiteko proposamen
bat du. Fitxa hori berdina da maila eta familia guztientzat.
• Garrantzitsua da beteta dauden fitxak gelara itzultzea, emaitzan oinarrituz
gaiarekin lanean jarraitzeko.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA

Pobreziarekin eta Desberdintasunarekin Amaitzea

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Proposamenak pobreziaren eta desberdintasunaren
Ahora Toca… es un programa educativo de Ayuda en Acción que
pretende involucrar a toda la comunidad educativa (alumnado,
docentes, familias y personal no docente) en la construcción
de un mundo más justo, a través de distintas actividades de
sensibilización centradas en la reflexión y la promoción de los
Derechos Humanos.
MUNSTROEN KUTXA proposamenak pobreziaren eta
desberdintasunaren gaiak jorratzen ditu. Aberatsen eta
behartsuen artean dagoen tartea gero eta handiagoa dela
erakutsi nahi du, ez bakarrik garapen-bidean dauden
herrialdeetan, Espainian eta aberastzat hartzen diren
herrialdeetan ere bai. Errealitate honek neska-mutilengan
batik bat eragiten du. Munduan dauden gaitz handien
biktimak dira beren familiekin, eta munstroaren irudiarekin
sinbolizatu nahi izan dugu.

Fitxa honekin, kontsumo arduratsuaren balioa sartu nahi
dugu familian. Itzuli ikastetxera, harekin lan egiten
jarrai dezaten. Eskerrik asko zuen laguntzarengatik!

FITXA:

Podéis contarnos la experiencia de participar en esta actividad
en el blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

NO

EZIN DA GEZURRIK ESAN
Nahikoa dirurik al duzue?

BAI EZ AGIAN!

¿Hay algo que
necesitéis
más que eso?

Ba al dago
horren antzekorik
merkeago?

NO

SI

Merkeagoa den eta
kalitate txarragoa
duen zerbait balio
dizue?

SI

NO

SI
NO

NOSKI!

SI

¿Hori baino gehiago
behar duzuen
zerbait al dago?

SI

SI

SI

NO
PENTSATU
HOBETO…

NO

SI

Dirua hil
amaierara arte
heltzen zaizue?

NO

AURRERA!

NO

Diru horrekin
norbait agun
dezakezue?

SI

Dirua sobera al dazu?

Kalitate prezioa
aukerarik onena
al da?

BAI
EZ
AGIAN!

Zuotako norbaitentzat al da?

NO

SI

Gaiari buruz gehiago jakiteko, zuen semeak edo alabak
gelan lan egin du, bere “munstroen kuxa” sortuz.
Ekimen honetan parte hartzera eta etxean gaiaren inguruan
gogoeta egitera animatzen zaituztegu.

Benetan behar duzue erosi nahi duzuena?

SI

NO

Arrazoi on batengatil al da?

SI
SI

NO

Opari bat
al da?

Bostik bat

NO
HOBE HORRETAN
EZ GASTATZEA

Aukeratudizugu
erosi nahi duzuen gauza
bat eta erantzun
gida
honen amaieran deskribatzen den
FamilianGomendatzen
egiteco
zintzotasunez galderei. Idatzi emaitza eta errepikatu
Erosketa :
Erosketa :
Erosketa :
gauza berri batekin. Gogoeta egin etxean diruari
proposamena
Emaitza:
Emaitza:
Emaitza:
eta gehien eta gutxien behar dituzuenikustea.
gauzei
“1 de cada 5”buruz,dokumentala
ORDUAN EROS!

buruz.

¿Beste i daiarik al duzu?

(Gogoratu planetako biztanle guztiek europarrek bezala kontsumitzeko aukera izango balute, beste 4 planeta gehiago izan beharko genituzkeela. Eta ez ditugu!)

Beste i daiarik baduzu?

@ayudaenaccion.org. helbidera.
zure mezua
Idatzi Idatzi
zure mezua
aekintza
proposamena
argitaratuko
dugu blogean
hondiZure
dagokion
blogean eta
alkarbanatu
dugu
Ayudaeta
En elkarbanatuko
Acción-Ekintzaz
Lagundu-en
ORAIN
DAGOKIGU
herkuntza-komunitatearekin
hezkuntza-komunitatearekin

Blogetik jaitsi daitezke jarraibide honi dagozkion fitxak
Blogetik jaitsi daitezke jarraibide honi dagozkion fitxak

ayudaenaccion.org/ahoratoca
ayudaenaccion.org/ahoratoca
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Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA
Acabar con la Pobreza y la Desigualdad
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IBILBIDE ORRIA
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzarako
Proposamena
Jardueraren eta batzarraren aurkezpena / sarrera
• Iur asko zure ikasleek ekintzaren oinarrizko kontzeptuak landuta izango dituzte
dagoeneko: Gosearen kontrako borroka, garapen-bidean dauden herrialdeen
pobreziaren eta desberdintasunaren egiturazko arrazoiak eta abar. Hala ere,
gaur egungo krisi ekonomikoak aberatsen eta pobreen arteko tartea herrialde
aberats edo garatuetan handitzen dela erakutsi du.
.
• Hitz egin gelan Eduardo Galeanoren Patas arriba. La escuela del mundo al revés:
CURSO BÁSI DE INJUSTICIA liburuaren zati honi buruz:
“Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de
tantos es, al mismo tiempo, igualador y desigual: igualador en las ideas y en
las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda.”
Eskolan lantzeko ideiak
Talde-dinamika: “Soziopolisa”
• Jarduera hau egiteko, 6 ikasleko talde bat jolastuko den suposizioen 4 txartelak
dituzten fitxak deskargatu behar dituzu.
• Jolasa hastean, paperak banatuko dira parte-hartzaileen artean. Ozen irakurtzen
dira eta arbelean idazten dira, denek ikus dezaten (1. txandaren fitxa).
• Eskatu ikasle guztiei 6 parte-hartzaileak antolatzea, handienetik txikienera;
lehendabizi, soldataren arabera, eta gero, egiten duten lanaren arabera duten
garrantziaren edo gizarteari egindako ekarpen handiagoaren arabera.
• Bigarren postu honetan, lerroko lehenak eta azkenek ez dute txartelik izango (2.
txandaren fitxa). Erdiko laurek bat aukeratuko dute eta ozen irakurriko dute
edukia. Eguneratu arbelean agertzen diren datuak.
• Orain eskatu parte-hartzaileak ordenan jartzea berriro, handienetik txikienera,
irizpide ekonomikoari bakarrik jarraituz.
• Jolasa amaitutakoan, herrialde garatuetako erdi-mailako klasearen egoerari eta
pobreen eta aberatsen arteko tarte handiari buruzko gogoeta egin ikasleekin, gai
hauek oinarritzat hartuta:

12

12
Pobreziarekin
eta Desberdintasunarekin Amaitzea

-

Zer gertatu da txartelak irakurri ondoren?
Zoriak eraginik al du krisialdian?
Zer gertatu zaio pertsona aberatsari eta zer pertsona behartsuari?
Krisia dela eta aldatzen al da egoera?
Zer irtenbide dituzte langabezian dauden pertsonek?
Zer esan nahi du pobreziaren atalasean bizitzeak?

Familiarekin batera egiteko proposamenak
• Azaldu gela zuen MUNTROEN KUTXA egingo duzuela.
• Eskatu obrako munstroekin edo beldur diren zerbaitekin zerikusia duen marrazki
bat egin eta eskolara ekar dezatela.
• Banatu ikasle bakoitzari (edo gurasoei zuen zentroan erabiltzen duzuen
komunikazio-metodoaren bidez) "Familian egiteko proposamena" fitxa.
• Fitxa horrek gelan egiten ari zareten jarduerari buruzko informazioa ematen die
familiei, eta kontsumo arduratsuaren inguruan gogoeta egiteko proposamen
bat du. Fitxa hori berdina da maila eta familia guztientzat.
• Garrantzitsua da beteta dauden fitxak gelara itzultzea, emaitzan oinarrituz
gaiarekin lanean jarraitzeko.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA

Pobreziarekin eta Desberdintasunarekin Amaitzea

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Proposamenak pobreziaren eta desberdintasunaren
Ahora Toca… es un programa educativo de Ayuda en Acción que
pretende involucrar a toda la comunidad educativa (alumnado,
docentes, familias y personal no docente) en la construcción
de un mundo más justo, a través de distintas actividades de
sensibilización centradas en la reflexión y la promoción de los
Derechos Humanos.

Bostik bat

Benetan behar duzue erosi nahi duzuena?

NO
SI
Gomendatzen dizugu gida honen amaieran
deskribatzen den
NO
“1 de cada 5” dokumentala ikustea.
BAI EZ AGIAN!
SI
MUNSTROEN KUTXA proposamenak pobreziaren eta
desberdintasunaren gaiak jorratzen ditu. Aberatsen eta
behartsuen artean dagoen tartea gero eta handiagoa dela
erakutsi nahi du, ez bakarrik garapen-bidean dauden
herrialdeetan, Espainian eta aberastzat hartzen diren
herrialdeetan ere bai. Errealitate honek neska-mutilengan
batik bat eragiten du. Munduan dauden gaitz handien
biktimak dira beren familiekin, eta munstroaren irudiarekin
sinbolizatu nahi izan dugu.

EZIN DA GEZURRIK ESAN

Fitxa honekin, kontsumo arduratsuaren balioa sartu nahi
dugu familian. Itzuli ikastetxera, harekin lan egiten
jarrai dezaten. Eskerrik asko zuen laguntzarengatik!

Ba al dago
horren antzekorik
merkeago?

¿Hay algo que
necesitéis
más que eso?

NO

SI

Merkeagoa den eta
kalitate txarragoa
duen zerbait balio
dizue?

SI

NO

SI
NO

SI

¿Hori baino gehiago
behar duzuen
zerbait al dago?

SI

NO
PENTSATU
HOBETO…

NO

NO

Diru horrekin
norbait agun
dezakezue?

SI

SI

Dirua sobera al dazu?

Kalitate prezioa
aukerarik onena
al da?

BAI
EZ
AGIAN!

Gaiari buruz gehiago jakiteko, zuen semeak edo alabak
gelan lan egin du, bere “munstroen kuxa” sortuz.
Ekimen honetan parte hartzera eta etxean gaiaren inguruan
gogoeta egitera animatzen zaituztegu.

Zuotako norbaitentzat al da?

Nahikoa dirurik al duzue?

SI

NO

Arrazoi on batengatil al da?

Beste i daiarik baduzu?
Dirua hil
amaierara arte
heltzen zaizue?

NO

SI

NO

Opari bat
al da?

SI

FITXA:
Idatzi
zure mezua @ayudaenaccion.org. helbidera.
Familian egiteco
proposamena
Zure proposamena argitaratuko dugu blogean
eta elkarbanatuko dugu
ORAIN DAGOKIGU
hezkuntza-komunitatearekin
Podéis contarnos la experiencia de participar en esta actividad
en el blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

SI

NOSKI!

AURRERA!

ORDUAN EROS!

Aukeratu erosi nahi duzuen gauza bat eta erantzun
zintzotasunez galderei. Idatzi emaitza eta errepikatu
gauza berri batekin. Gogoeta egin etxean diruari
buruz, eta gehien eta gutxien behar dituzuen gauzei
buruz.

Erosketa :
Emaitza:

Erosketa :
Emaitza:

NO

HOBE HORRETAN
EZ GASTATZEA

Erosketa :
Emaitza:

(Gogoratu planetako biztanle guztiek europarrek bezala kontsumitzeko aukera izango balute, beste 4 planeta gehiago izan beharko genituzkeela. Eta ez ditugu!)

¿Beste i daiarik al duzu?
Blogetik jaitsi daitezke jarraibide honi dagozkion fitxak

Idatzi zure mezua aekintza
hondi dagokion
blogean eta alkarbanatu
ayudaenaccion.org/ahoratoca
Ayuda En Acción-Ekintzaz Lagundu-en
herkuntza-komunitatearekin

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA
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GAI
HAU
LANTZEKO...
• Pobrezia ez da urritasun-egoera bat edo baliabide materialen falta bakarrik.
Nazio Batuen arabera, hau da:
“bizitza-maila egoki bat izateko eta bestelako eskubide zibil, kultural,
ekonomiko, politiko eta sozialak izateko baliabideak, gaitasuna, aukerak,
segurtasuna eta ahalmena etengabe edo kronikoki ez izatea”.
• Herrialde garatuetan haurren gabetasun-tasak eta familien gabetasun-tasak
kalkulatzeko, haurrek mota honetako galderei erantzungo diete: Egunean
gutxienez hiru bazkari egiten dituzu?, Bazkari horietako batean okela, arraina,
frutak eta barazki freskoak jaten dituzu?, Eremu lasaia duzu etxean etxeko lanak
egiteko?, Jarduerak aire zabalean egiteko tresnarik al duzu, hala nola bizikleta,
patinak...?, Zure gurasoek ordaindu ahal dizkizute eskolaz kanpoko jarduerak
eta ibilaldiak?, eta abar.
• 2013. urtean, Espainiako 16 urtetik beherako 4 haurretatik 1 pobrezia-egoeran
bizi zen. “Atalase” delako hori, familiaren diru-sarreren arabera kalkulatzen da
eta herrialdearen arabera aldatzen da. Gure herrialdean, 4 kideko familia baten
(ardurapean 2 adingabe dituela) pobrezia atalasea 1.400 euroko sarrerakoa da hilean.
• Munduko pobreziarekin eta desberdintasunarekin zerikusia duten beste datu
batzuek errealitate ikaragarriak adierazten dituzte:
- Gauero 300 milioi ume gosea izanda joaten dira ohera.
- Egunero gosez hiltzen diren 25.000 pertsona baino gehiagoren artean, % 75 5
urtetik beherako haurrak dira, eta saihets litezkeen arrazoiengatik hiltzen dira.
- 13 milioi haur baino gehiago hiltzen dira urtero elikagai faltarekin zuzenean
zerikusia duten gaixotasunengatik eta infekzioengatik.
- Lautik batek atzerapena du hazkuntzan mundu mailan: 100 milioik ez du
nutrizio nahikorik, eta pisuan gabezia du. Bestalde, 180 milioik desnutrizio
kronikoa du.
• Desberdintasuna egunero aurre egiten diogun errealitatean dago, eta gizartearen
pertsonarik ahulenengan du eragin berezia, bidegabe: neska-mutilengan eta
gazteengan. Horregatik da hain garrantzitsua haren ondorioak eta arrazoiak
aztertzea, planeta globalizatu batean ezin dugulako ongizateari buruz hitz egin
bizirauteko oinarrizkoa lortu gabe. Hori, aberastasuna behar den bezala berriro
banatuz eta herrien artean solidaritatearen balioa sustatuz bakarrik lortzen da.
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Espainiarren bostetik bat
pobrezia arriskuan bizi dira
1decada 5 (1decada5.ayudaenaccion.org) Ayuda en Acción elkartearen kanpaina
bat da, krisi ekonomiko honen ahulenen aurrean kontzientziatzeko biztanleak.
Pobreziarekin eta desberdintasunarekin zerikusia duten datu eta lekukotasunez
gain, krisiak eragindako pertsona, familia eta erkidegoen benetako istorioak
azaltzen dituzten 5 minutuko 3 dokumental ere ikus ditzakezue.
Gelan erakustea eta edukia aztertzea proposatzen dizuegu, errealitate oso
gogorra bada ere, kasu guztietan itxaropen-mezua ekartzen duelako, eta
irtenbideak proposatzen direlako, gizarte-antolaketaren, solidaritatearen eta
gizakien gainditzeko adorearen bidez.
Vanessa eta Adrián (Leganés, Madril): Langabezian daude eta 2 seme dituzte
ikasten. Elikatzeko, eskolako liburuak eta ikasmateriala erosteko nola moldatzen
diren azaltzen dute. Elkarren arteko laguntza-programa jarraitzen dute,
ikastetxeko gurasoen erkidego batek antolatuta, haien moduko gero eta familia
gehiago artatzen dituena.
Son Gotleu auzoa (Palma Mallorcakoa): Ia 10.000 lagun dira, eta auzo marjinaltzat
hartzen da. Erdia etorkinak dira, eta erosteko ahalmen txikia duten familiak.
Udako eskolak eta gizarte-hezitzaileen lanak irtenbideak ematen dituzte, haurrak
heziz, hainbeste denbora kalean eman ez dezaten, eta dagoeneko emaitzak lortu
dituzte, hala nola auzoko gazteen lan boluntarioa, beren ingurua zerbait
positiboago bihurtu nahi dutenak.
Monfero (A Coruña): Hainbat herrixka dituen Galiziako udalerri bat da. Han bizi
diren neskak, mutilak eta gazteak isolatuta bizi dira euren artean, eta biltzen
dituen landa-eskolan bakarrik elkartzen dira. Batzuek ordubete baino gehiagoko
bidea dute autobusez joateko eta itzultzeko. Hala ere, zentroak eta familiek
lagunduta, edozein motatako ekimen solidarioak egiten dituzte, eta oso elkartuta
dagoen erkidegoa osatzen dute, desagertzen ari den eskola mota batean:
landa-eskolan, hain zuzen.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA
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Ekintzaz Lagundu

Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu 1981tik Amerikan, Afrikan eta Asian lanean ari
den garapenerako lankidetza erakundea da.
30 urte baino gehiago aritu gara herrialde txiroenetako bizi-baldintzak hobetzeko
lanean, milioika pertsonen bizitzak aldatu ahal izateko. Horretarako, garapenprograma autojasangarriak eta sentsibilizaziorako eta eragin politikorako kanpainak
lantzen ditugu.
135.000 kolaboratzaile baino gehiago ditugu eta horiei esker 130 garapen-programa
baino gehiago lantzen ari gara Amerikako, Afrikako eta Asiako 22 herrialdetan.
Programa horiei esker hiru milioi pertsona baino gehiagori laguntzen ari gara.
Material hau egiteko, erakunde hauen laguntza izan dugu:

Ekintzaz Lagundu-ren
hezkuntza programa

Jarraitu nobedade guztiak hemen:

ayudaenaccion.org/ahoratoca
EducacionAeA

@EducacionAeA

Orain Dagokigu… MUNSTROEN KUTXA
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IKASLEA/NARRATZAILEA HASTEN DA:
Ume baten istorioa da hau. Zuotako edonor izan liteke, baina kasu honetan
………………………………..………………………………..………………………………..……………………………
izango da (umearena egiten duen pertsonaren izena; irakaslea ere izan daiteke).

Egun batean, itsasoari begiratu zion, eta han urrun, itsasertzera hurbiltzen ari zen itzal
handi bat ikusi zuen.
Hurbilago zegoenean,
………………………………..………………………………..………………………………..……………………………
munstroa zela konturatu zen (idatzi adierazten duen gaitza munstro bakoitzaren azpian).

MUNSTROARENA EGITEN DUEN IKASLEAK DIO:
“(…..) naiz eta zurekin akabatzeko etorri naiz”
UMEARENA EGITEN DUEN IKASLEAK DIO:
“Eta nola egingo duzu? Tira, jarri adibide bat.”
MUNSTROAK ERANTZUTEN DU:
“(…..) naizenez hauxe egingo dut: ….. / hauxe egin dezaket….. /
(munstroarena egiten duenak adierazten duen gaitzak eragin dezakeen kaltearen adibide bat jartzen du).

UMEAK ERANTZUTEN DU:
“Ez naiz zure beldur! Nirekin borrokatuko diren lagun asko ditudalako, eta elkarrekin
irabaziko dizugu. Begiratu!”.

(Orduan pilota gorria beste ikasle bati botako dio eta, horrela, munstro hori
harrapatuko du).
(Orain pilota duen umeak umearena egingo du, gelako beste munstro batek jarraituko
du, eta denak desagertu arte errepikatuko dute).
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Munstroak
Harrapatzekoa

Idatzi kutxaren barruan munstro horrek zuretzat adierazten duen gaitzaren izena.
Jarri pertsonengan edo planetan eragiten duen kaltearen adibide bat.
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Munstroak
Harrapatzekoa

Marraztu zure munstroa eta idatzi kutxaren barruan zuretzat adierazten duen gaitzaren
izena. Jarri pertsonengan edo planetan eragiten duen kaltearen adibide bat.
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Espainian 4 haurretatik 1 eta haren familia pobrezia-egoeran bizi dira.
Iturria: Bizi-baldintzei buruzko inkesta, Estatistikako Institutu Nazionala (2013). www.ine.es

Banatu tarta enuntziatuaren arabera eta idatzi edo marraztu zer zati dagokion plater bakoitzari.

Munduan 400 milioi haur
Bizi dira muturreko pobrezia
egoeran. Espainia, haur-pobreziarik
handieneko tasa duen Europar
Batasuneko bigarren herrialdea da,
Portugalen atzetik.
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Tartaren banaketa (des) berdina - Haurtzaroa
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Tartaren banaketa (des) berdina - Kontsumoa
Munduko biztanleriaren seirenak planetako
baliabideen % 80 kontsumitzen du.
Iturria: 0 txostena, IX. Ingurumeneko Kongresu Nazionala.
CONAMA Fundazioa eta UCM Fundazio Orokorra (2014).
www.cambioglobal.es

Banatu tarta enuntziatuaren arabera eta idatzi edo marraztu zer zati dagokion plater bakoitzari.

Planetako biztanle guztiek
europarrek bezala kontsmitu
ahal izango balute, 4 planeta
beharko genituzke.
Estatubatuarrek bezala egin
ahalko balute, 7 planeta
beharko lirateke.

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA
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Logotipoa

Zuen elkartearen izenaren logotipoa:
Arazoa:

Deskribatu hitz gutxitan.

Talde onuraduna:

Identifikatu konponduko duzuen arazoaren arabera.

Asma ezazue marka
bat talderako

Arazo honen irtenbide
orokor bat izango litzateke...

IRTENBIDEAK:
1.

3.

2.

4.

Bilatu gauzak egiteko beste modu bat,
diru faltarengatik arazoa berriro errepika ez dadin.

Asmatu marka bat taldearentzat. Idatzi eta marrazdezakezu, argazkiak itsatsi eta abar.
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Krisia amaitzen denerako posterrak
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Familiaren ondarearekin bizi zara,
ez duzu lanik egin behar,
eta kopuru bat duzu
zure gastuetarako:
5.000 € hilean.

Arkitektoa zara,
eta langile autonomo
moduan lan egiten duzu,
proiektuko batez beste
3.000 € fakturatuz hilean.

Polizia-inspektorea zara,
eta zure nominan
1.800 € gehi 500 €-ko
osagarriak jasotzen dituzu
hilero, 14 ordainsaritan.

GOI MAILAKO
KLASEKOA
ZARA

ERDI ETA GOI
MAILA ARTEKO
KLASEKOA ZARA

ERDI ETA GOI
MAILA ARTEKO
KLASEKOA ZARA

Ikertzailea zara,
gaixotasun arraroena,
2 urteko Estatuko proiektu baterako,
EBk finantzatuta. Hilero
1.100 € irabazten dituzu.

Soldatakoa zara,
eta muntatzaile moduan lan
egiten duzu leiho-fabrika batean.
Hilero 1.400 €-ko
nomina duzu.

Langabezian dagoen gaztea zara.
Ez zenuen DBH amaitu. Laneratzeko programa
bat egiten ari zara, lorezaintza-lan
txikiak eginez. Hilero 430 €-ko
laguntza jasotzen duzu.

ERDI MAILAKO
KLASEKOA
ZARA

LANGILE
KLASEKOA
ZARA

BEHEKO
KLASEKOA
ZARA

Klaseen irizpideak Max Weberen sailkapen soziologikoari jarraitzen dio, eta pertsona bakoitzaren prestakuntza eta diru-sarreren maila lotzen ditu.

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Soziopolisa: talde dinamika (1. txanda)

Orain Dagokigu... MUNSTROEN KUTXA

Pobreziarekin eta Desberdintasunarekin Amaitzea

Gobernuak erabaki du funtzionario
guztiei % 15 murriztea soldata
eta aparteko 2 ordainsariak
eta osagarriak kentzea.
funtzionarioa bazara edo estatu-laguntzaren bat jasotzen baduzu,
murrizketa horren eragina izango duzu. Bestela, zauden moduan
geratuko zara.

Zure amamak, hilero 780 €-ko pentsioa
jasotzen duenak, zurekin bizitzera joatea
erabaki du, bere iloba bakarra zarelakoetazure
familiariberepagarekinlaguntzeko.
Berdin dio non lan egiten duzun, amama bat amama bat da, eta
lekua egingo diozu etxean. Gainera, dirua oso ongi datorkizue.

Higiezinen burbuilak eztanda egin du.
Dagoeneko ez da etxerik egiten edo saltzen.
Eraikuntzaren sektorean lan egiten baduzu,
lanik gabe geratuko zara. Soldatakoa bazinen,
zure soldataren % 70 kobratuko duzu langabezian.
Autonomoa bazinen ez duzu langabezia-eskubiderik.
Sektore horretan ez bazaude, zeunden moduan geratuko zara.

Familia bat osatu nahi zenuen, eta
bikiak izan dituzu! Etxez aldatu behar duzu,
baina ez duzu lortzen zure apartamentua
saltzea, eta etxe berriaren
alokairuak hilero zure soldataren
erdia kentzen dizu.
Berdin dio non lan egiten duzun, txartel honek ez zaitu eragiten
edozein dela zure egoera. Eta familia ugaria ez zaretenez eta duzu abantailarik.

Klaseen irizpideak Max Weberen sailkapen soziologikoari jarraitzen dio, eta pertsona bakoitzaren prestakuntza eta diru-sarreren maila lotzen ditu.
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Proposamenak pobreziaren eta desberdintasunaren
Hezkuntza komunitate osoa (ikasle, familiak, irakasle eta
beste langileak) inplikatzeko mundu bidezkoago bat
sortzen, Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagunduk Orain
Dagokigu… hezkuntza-programa eskaintzen du, gogoeta eta
Giza Eskubideen sentsibilizazio-jardueren bidez.
MUNSTROEN KUTXA proposamenak pobreziaren eta
desberdintasunaren gaiak jorratzen ditu. Aberatsen eta
behartsuen artean dagoen tartea gero eta handiagoa dela
erakutsi nahi du, ez bakarrik garapen-bidean dauden
herrialdeetan, Espainian eta aberastzat hartzen diren
herrialdeetan ere bai. Errealitate honek neska-mutilengan
batik bat eragiten du. Munduan dauden gaitz handien
biktimak dira beren familiekin, eta munstroaren irudiarekin
sinbolizatu nahi izan dugu.
Gaiari buruz gehiago jakiteko, zuen semeak edo alabak
gelan lan egin du, bere “munstroen kuxa” sortuz.
Ekimen honetan parte hartzera eta etxean gaiaren inguruan
gogoeta egitera animatzen zaituztegu.
Fitxa honekin, kontsumo arduratsuaren balioa sartu nahi
dugu familian. Itzuli ikastetxera, harekin lan egiten jarrai
dezaten. Eskerrik asko zuen laguntzarengatik!
Jarduera honetan edukitako esperientzia jakinarazteko, konta
diezagukezue blogan
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Aukeratu erosi nahi duzuen gauza bat eta erantzun
zintzotasunez galderei. Idatzi emaitza eta errepikatu
gauza berri batekin. Gogoeta egin etxean diruari
buruz, eta gehien eta gutxien behar dituzuen gauzei
buruz.

Benetan behar duzue erosi nahi duzuena?

BAI

EZ

EZIN DA GEZURRIK ESAN
Nahikoa dirurik al duzue?

EZ

BAI EZ AGIAN!

BAI

Ba al dago
horren antzekorik
merkeago?

Behar duzuenik
ezer gehiago
dago?

EZ

BAI
HORI GABE
PASATU
BEHARKO DUZUE!
Merkeagoa den eta
kalitate txarragoa
duen zerbait
balio dizue?

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ
PENTSATU
HOBETO…

NOSKI!

EZ

Diru horrekin
norbait agun
dezakezue?

BAI

AURRERA!

ORDUAN EROS!
Erosketa :
Emaitza:

EZ

BAI

Arrazaoi on
batengatik al da?

BAI

Dirua hil
amaierara arte
heltzen zaizue?

EZ

EZ

BAI

¿Hori baino gehiago
behar duzuen
zerbait al dago?

Dirua sobera al dazu?

Kalitate prezioa
aukerarik onena
al da?

BAI

Erosketa :
Emaitza:

Zuotako norbaitentzat al da?

EZ

BAI

Opari bat
al da?

BAI

EZ
HOBE HORRETAN
EZ GASTATZEA

Erosketa :
Emaitza:

(Gogoratu planetako biztanle guztiek europarrek bezala kontsumitzeko aukera izango balute, beste 4 planeta gehiago izan beharko genituzkeela. Eta ez ditugu!)

