
IX. Liburu solidarioaren eguna Apunta zaitez!

Umeen eskubideen aldeko Liburuaren Egunaren IX. edizioa. 
Bete izen emateko fitxa eta bidal iezaguzu 2017ko otsailaren 20a baino lehen.

Datu pertsonalen babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, jakinarazten zaizu datu pertsonalak Save the Children Fundazioaren jabetzeko fitxategi batean bilduko 
direla. Fundazioaren helbidea c/ Doctor Esquerdo, 138, 2ª planta, 28007, Madril da eta datuen xedea administratiboki kudeatzea izango da, baita jarduera solidarioei buruzko informazioa ematea 
ere. DBLOren 11.1 artikulua betez, berariaz jakinarazten dizugu zure datu pertsonalen berri eman diezaiekegula gaian eskumena duten administrazio publikoei eta hirugarrenei, ikertzeko eta 
hobetzeko xedez. Datuak atzitzeko, zuzentzeko, bertan behera uzteko edo uko egiteko eskubideak gauza ditzakezu idatzi bat bidalita aurrez adierazitako helbidera.

•	 Eman izena www.savethechildren.es/centros-educativos webgunean
•	 Bidali fitxa helbide elektroniko bidez diadellibro@savethechildren.org helbidera
•	 Bidal iezaguzu fax bidez 91 552 32 72 telefono-zenbakira
•	 Dei ezazu 91 513 05 00 telefono-zenbakira

IZEN-EMATEKO FITXA
Ikastetxearen IDa

[ Bete itzazu datu hauek, jarduera hobeto prestatu ahal izateko ]

Jardueraren koordinatzailea

Izen-abizenak                                                                       

Helbide elektronikoa

Postua edo irakasgaia                                                                                       Telefonoa

Parte hartuko duen irakaslea

Izen-abizenak                                                                      

Helbide elektronikoa

Postua edo irakasgaia                                                                                       Telefonoa

Parte hartuko duen irakaslea

Izen-abizenak                                                                       

Helbide elektronikoa

Postua edo irakasgaia                                                                                       Telefonoa

Izen-emateari buruzko zalantzaren bat duzu? 
Jarri gurekin harremanetan 91 513 05 00 telefonoaren bidez

Ikastetxearen datuak (adierazi datu hauetan izandako edozein aldaketa)

Izena                                                                       

Helbidea                                                                                                                   PK

Herria                                                                Probintzia                             Telefonoa

Helbide elektronikoa

Materialak

Orri-markatzailearen txantiloia                                                                       

Diplomak

Txartela

UREZTATU MILAKA NESKA-MUTILEN 
BIZITZA ETA HEZKUNTZA
Ura funtsezkoa da bizitzeko, baina milioika pertsonentzat ur edangarria izatea egunetik egunera zailagoa 
den erronka da.

Etiopia, Niger edo Burkina Faso gisako herrialdeetan bizi diren neska-mutilentzat ur edangarri eta garbia 
ez-izateak ondorio larriak ditu beren bizitzetan eta:

Ume guztiek dute bizirik irauteko, heziketa bat jasotzeko eta babestuta egoteko eskubidea. Ur edangarria 
badute, beren etorkizuna bermatuta dago. Zuen laguntza behar dugu lortzeko.

Zuen ikasleen ahaleginak, sormenak eta solidaritateak ordaina du, egoera zailetan bizi diren beste neska-
mutil batzuk eskola, ur edangarria, elikadura egokia eta behar duten osasun-arreta izatea; hau da, funtsean, 
bizirik irauteko eskubidea lortzea. Fo

to
: ¿

?

“Guztia konpon daiteke gauza txikiekin. Xehetasun guztiek, nahiz eta txikiak izan, balio dute zerbait handia eraikitzeko. 
Horixe da solidaritatea. Horri buruzkoa da ekimena, ekarpen txiki bat egitea markatzaile bat duen orri-markatzailea 
bezalako gauza sinple batekin. Orain ezagutzen dut gauza txikien balioa eta garrantzia”

Claudia Marrero, Kanariar Handiko EI IES Doramas ikastetxeko 2. DBHko ikaslea.

SOLIDARITATEAREN ALDEKO
ORRI-MARKATZAILEAK

Parte hartuko duen ikasle kopurua  (gutxi gorabehera)

Parte hartuko duten irakasleak

(izan ahalik eta zehatzenak behar dituzuen kopuruetan. Horrela, hobeto kudeatuko 
ditugu materialak. Materialen bat behar ez baduzue, ipini zero dagokion koadrotxoan.)

Osasunean Elikaduran Hezkuntza

Umeen biziraupena da gure helburua eta horretarako zure laguntza izatea espero dugu.

Argazkia:  Jonathan Hyams/Save the Children



MILAKA PERTSONEN ISTORIOEN AMAIERA 
ALDATZEN DUTEN ORRI-MARKATZAILEAK

ZER DIRA SOLIDARITATEAREN ALDEKO ORRI-MARKATZAILEAK?
Balioak lantzen dituen sormenezko hezkuntza-proiektu bat da. Metodologia 
dinamiko, parte-hartzaile eta sormenezkoaren bidez, sail desberdinen 
arteko lankidetza lortu eta hezkuntza-komunitate osoaren parte-hartzea 
bultzatu nahi du. 

Izena ematen duen ikastetxeak doan jasoko ditu jarduera egiteko 
materialak:

•	 Ikasle bakoitzarentzako bost orri-markatzaileko txantiloia. 
Txantiloiaren aldeetako bat hutsik dago ikasleek sortu, marraztu, 
idatzi eta beren dohain guztiak gara ditzaten, neska-mutil ahulenei 
laguntzeko.

•	 Ikasleek orri-markatzaileak erosiko dizkieten irakurle solidarioak aurki 
ditzakete senideen artean eta beren ingurunean, beren ahalegina eta 
ekimena babestuko dizkietenak. Irakurlearen txartel batek lagunduko 
die horretan. 

•	 Ikasleak diploma bat jasoko du. Bere sormena, ahalegina eta 
solidaritatea eskertu behar dira. 

•	 Orri-markatzaile solidarioekin batera material didaktikoa banatzen 
da baloreetan oinarrituta hezteko lana osatzeko eta zuen Liburuaren 
Eguna babesteko.

SOLIDARITATEAREN ALDEKO ORRI-MARKATZAILEEN HELBURUAK
•	 Solidaritate- eta lankidetza-balioetan oinarritutako hezkuntza bultzatzea, 

ikastetxe osoak parte hartuko duen zeharkako ikuspuntu batekin. 
•	 Sormenaren, irakurmenaren eta kulturaren bidez ekintza solidario 

batean parte hartzea. 
•	 Concienciar sobre el poder que tenemos entre todos para cambiar 

el Guztion artean mundua aldatzeko eta toki justuago bat izateko 
aldatzeko dugun ahalmenaz jabetzea. 

ZERGARTIK HARTU BEHAR DA PARTE 
SOLIDARITATEAREN ALDEKO ORRI-
MARKATZAILEAK EKIMENEAN?
Hezkuntza da gure lehentasuna. Ur edangarririk ez izateak eta lehorteek ondorio larriak 
dituzte milaka haurren hezkuntza-eskubidean Etiopia gisako munduko hainbat txokotan:

•	 Eskola asko itxi egiten dira aldi baterako 
lehorte handieneko uneetan.

•	 Ikasleek eta irakasleek denbora gehiago 
pasatzen dute ura lortzen; uraren eskasiaren 
ondorioz, geroz eta desplazamendu 
luzeagoak egin behar izaten dituzte eta 
gutxitu egiten da ikasketa-denbora.

•	 Lehorteen ondorioz elikagai gutxiago dago 
eta familiak tokiz aldatu behar izaten dute 
baliabideak lortzeko eta, ondorioz, neska-
mutilek eskolara joateari uzten diote.

•	 Adin txikikoen osasuna txartu egiten da. Ura 
ezinbesteko elementua da bizirik irauteko.

NOLA ANTOLATU JARDUERA

Izen emateari edo parte-hartzeari buruzko galderarik izanez gero, zoaz 
gure www.savethechildren.es/marcapaginas webgunera

edo deitu 91 513 05 00 telefono-zenbakira

Eman zure ikastetxearen izena 
materiala doan jasotzeko. 
Azkar eta erraz egiten da.

1. Eman izena

Jaso zure ikastetxean Liburuaren 
astea lantzeko materialak.

2. Jaso materialak

Gehitu orri-markatzaile solidarioa Liburuaren eguna ospatzeko 
egingo dituzuen ekintzetan: Orri-markatzaileak egiteko tailer 
baten eta horien erakusketa baten bidez Hezkuntza-komunitate 
guztiak parte hartuko du solidaritatezko ekintza honetan.

3. Prestatu Liburuaren egun solidarioa

Orri-markatzaileak erosiz, beren 
ahalegina eta sormena diruz lagunduko 
duten irakurle solidarioak lortuko 
dituzte ikasleek.

4. Partekatu helburuak
eta lortu emaitzak

Tutoreek edo jardueraren arduradunak 
ikasleek lortutako dirua jasoko du eta 
Save the Children fundazioari emango dio 
haurren biziraupen-programetan erabil 
dezan.

Diploma bat eta jardueraren 
emaitza biltzen duen azken 
txosten bat jasoko ditu 
ikastetxeak.

5. Babestu haurren 
biziraupenaren borroka

Apirilaren 23an Liburuaren Eguna ospatzen dugu. Irakurmenaren eta kulturaren aldeko eguna 
da, eta askok istorioz betetako liburuak erosiz eta oparituz ospatzen dute. Solidaritatea oparitzeko egun 
bihurtzea proposatzen dizuegu.

Liburuaren egunerako egiten dituzuen jardueren artean, zuen ikastetxeko ikasleek orri-markatzaile 
solidarioak sortzeko jarduera gehitzera gonbidatzen zaituztegu. Keinu txikia da baina eragin handia du 
Etiopia bezalako herrialde txirotuetan bizi diren milaka neska-mutilengan. Orri-markatzaile batek beren 
bizitzetan zerbait handia eraikitzen laguntzen die.

Zuen orri-markatzaileen salmentak egoera horiek saihesten laguntzen digute.

 ikasten jarraitzeko materiala 
jasotzen du haur batek.

4 €-rekin 
ur edangarria du eskolan 

hilabetez haur batek.

7 €-rekin 
haur batek jan egiten du 

hilabetez eskolan.

17 €-rekin 

Laguntzaileak:

Gizarte-zientziak

Hizkuntza eta literatura

Heziketa plastikoa

Gizarte eta gizalegezko balioak

Balio etikoak

CURRICULUM-
ARLOAK

6. Oparitu solidaritatea 
Liburuaren egunean


