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Herrialdea
EUSKAL HERRIA

11
ikaS 

unitatEa

landutako gaiak kontsumo arduratsua, elikatzeko eskubidea, elikaduraren eragina ingurume-
nean, haziak, transgenikoak (GEOak).

Gomendatutako adina 15-16 urte.

ikasgaiak Kultura zientifikoa, teknologia, gizarte zientziak, atzerriko hizkuntza. 

metodologiak Barometroaren jolasa, taldeko ikerketa, ikerketa praktikoa.

Egilea Lourdes del Valle Carrandi. ama Guadalupekoa ikastetxea.

oinarrizko gaitasunak 1, 2, 5, 6, 8

ikasketa-helburuak

•  Nekazaritzaren sektoreko berrikuntza teknologiko garrantzitsuenen 
ezagutza.

•  Berrikuntza hauen inpaktu positiboaren inguruko hausnarketa, baina baita 
ingurumenarentzat eta gizarte mailan dakartzan kalteak ere.

•  arazo baten inguruko irakurketa egin eta gaiaren inguruko jarrera 
pertsonala hartzen ikasi.

•  arazo konplexu bati perspektiba ezberdinetatik heldu.
•  atzerriko hizkuntzan komunikazioa.

nekazaritza eta teknologia 
positiboa al da beti?
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1. saioa (60’)
nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

2. saioa (60’)
nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

60’

60’

1.1 nEkazaritza Eta tEknoloGia

2.1 ikaSitakoa Elkar banatzEn

ikaS-unitatEarEn GarapEna

oHarra

Ikasleek informazioa bilatzeko hainbat bide era-
bili ahal izango dituzte (liburuak, Internet, eta 
abar) baina garrantzitsua da erabiltzen duten in-
formazioaren jatorria modu kritikoan ulertzea eta 
informazioaren trazabilidadea markatzea, hau 
da, informazioa bilatu duten iturriak zeintzuk di-
ren eta fidagarriak direla jakitea. 

!

Irakasleak ikas unitatearen aurkezpena egin eta lehen 
zeregina azalduko die ikasleei. Taldeka antolatuta, 
nekazaritza munduko teknologia ezberdinen arrakas-
tak eta porrotak aztertu beharko dituzte. Horretarako,  
talde edo ikasle bakoitzak historiako aro ezberdin bat 
hautatuko du: antzinako denbora, erromatar garaia, 
erdi aroa, aro garaikidea eta xx. Mendea, eta garai ho-
rretan eman ziren nekazaritzako aurrerakuntza tekno-
logikoei buruz ikertuko du.

Bereziki, hurrengo gaiei jarri beharko diete arreta: 

• Zein nekazaritza mota garatzen zen garai bakoi-
tzean.

• Laborantzarako erabiltzen ziren materialak eta 
erremintak.

• Erabilitako teknologiak eta izandako teknologia 
aldaketak. 

• Teknologia aldaketek gizartean izan zuten eragi-
na, ekonomian izan zuten eragina eta ondorioak 
(onak eta txarrak). 

Ikasleek beren ikerketen emaitzak ahoz aurkez-
tuko dituzte klasekideen aurrean. Hori egin eta 
ikaskideen galderak erantzun ondoren, irakas-
leak hainbat galdera egingo ditu ikasgelan ez-
tabaida sortzeko: 

Ikasle edo talde bakoitzak beste ikaskideei haien iker-
ketatik ateratako ondorioak azaltzeko aurkezpen ba-
tean antolatuko dute informazioa (aurkezpena beste 
saio batean egin daiteke). Lehen saioan ikerketa amai-
tuko ez dutenez, etxean edo beste saio batean ere 
egin dezakete. 

• Zein ondorio izan ditu nekazaritzaren industrali-
zazioak? Ekonomian, gizartean, kulturan…

• Homogeneoa izan al da industrializazioa mun-
duan zehar? Eta gure herrialdean bertan?

• Giza eskubideekin zein lotura du industrializa-
zioak? Elikatzeko eskubidea bermatzen lagundu 
du ala ez? Eta gainerako giza eskubideak?

??
?
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3. saioa (60’)
nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

4. saioa (60’)
nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

60’

60’

3.1 iraultza bErdEa 

Iraultza Berdearen kontzeptua landuko da oraingoan (Norman Borlauge Nobel Sa-
ridunak ekoitzia) eta horretarako gaia perspektiba ezberdinetatik lantzen dituzten 
hainbat bideo jarriko ditu irakasleak.

Bideo guztiak ikusi ondoren, ikaskideen arteko hausnarketa bideratuko da.

4.1 iraultza bErdEarEn baromEtroa 

“Iraultza berdearen barometroa” jokoan arituko da klasea oraingoan. Irakasleak hainbat esaldi irakurriko ditu Iraul-
tza Berdearen harira eta ikasleak (norbanakoak, ez denak batera) esaldiarekin ados dauden edo ez erabakiko dute 
ikasgelaren alde batean edo bestean kokatuta. 

Haien iritzia esaldiaren aldekoa izan ala kontrakoa izan, argudioak azaldu beharko dituzte (argudio teknikoak eta 
sozialak erabiliz). 

Behin iritziak plazaratu ondoren, ikasleek beren artean eztabaidatu ahal izango dute beste ikasleek beren iritziak 
aldatzeko helburuarekin. Esaldi bakoitzaren inguruko eztabaidaren ostean, irakasleak berriro ere galdetuko die zein 
iritzi duten eta ikasgelaren alde batean edo bestean kokatuko dira.

Printzipioz, jokoak haien jarrera eta posizio fisikoa aldatzera eraman ditzake (interesgarri litzake hasierako eta 
amaierako posizioaren argazkia ateratzea, konparatu ahal izateko). Irakasleak, jokoaren norabidearen arabera, bere 
ondorioak azalduko ditu eta ikasleei jardueraren inguruan galdetuko die.

Bideo batzuk Iraultza Berdearen aldekoak dira eta beste batzuk kontrakoak. 
Bi ikuspegiak lantzea komeni da. 

- “Green revolution and its impact in India”  
https://www.youtube.com/watch?v=hq8b-iCgvLM

- “The green revolution. Simran kansal”  
https://www.youtube.com/watch?v=dBaW5IpvQVA

- “Winner National History Day 2012 – The Green revolution: against all”  
https://www.youtube.com/watch?v=c6Ids_RK6XM

- “Norman Borlaug and the green revolution”  
https://www.youtube.com/watch?v=Lg9-HTtgFOk
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5. saioa (60’)
nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

60’5.1 GEnEtikoki Eraldatutako orGaniSmoak

Barometroan erabiltzeko esaldiak:

- Iraultza Berdeak milioika pertsona gosez hiltzetik salbatu zituen.
- agrokimikoak beharrezkoak dira nekazaritzaren teknologia hobetzeko.
- Iraultza Berdearekin elikadura-segurtasuna galdu da. 
- Iraultza honek sustatutako populazioaren igoera ez da jasangarria.
- Iraultza Berdea garatzeak kutsadura handitzea dakar.
- Elikagai gehiago sortzen badira gosea jaitsiko da. 
- Zereal monokultiboak sustatzeak malnutrizioa areagotzen du. 
- Nekazaritzan makinak erabiltzeak langabezia gutxitzen du.
- Iraultza Berdeak gizarteko klaseen arteko ezberdintasunak handitu zituen.
- Iraultza Berdeak Lehen eta Hirugarren munduaren arteko berdintasuna defendatzen du.
- Iraultza Berdearen ereduak nekazaritza- eta bio-dibertsitateak jipoitu zituen.
- Intentsitate altuko nekazaritza-eredu gehienak berriztagarriak ez diren baliabideen erabileran oinarritzen dira. 
- Epe luzez pestizidekin kontaktua izateak minbizia eta tumoreak izatearekin lotura izan dezake. 
- Iraultza Berdearekin kritikoak diren pertsonek ez dute sekula goserik izan.

Bideoen adibideak (ingelesez):

- “GMOs vimeo” https://vimeo.com/52828163

- “Feeding the world without GMOs” https://vimeo.com/52828163

- “GMOs vimeo” https://vimeo.com/63111465

- “¿Qué son los transgénicos en 3 minutos” https://www.youtube.com/watch?v=ZtJfEeRAY8o

- “are GMOs good or bad? https://www.youtube.com/watch?v=ZtJfEeRAY8o

- “2minutes on Monsanto and GMOs” https://www.youtube.com/watch?v=ZtJfEeRAY8o

Sarrera bezala, nekazaritzan izan diren berrikuntza 
bio-teknologikoei buruz hitz egingo du irakasleak. Ho-
rretarako ikasgaiarekin loturiko testuliburua edo beste 
material batzuk erabili ditzake. Sarrera egin ondoren, 
GEOen (Genetikoki Eraldatutako Organismoak) gaine-
ko hainbat bideo jarriko dizkie ikasleei. 

Bideo bakoitza ikusi ostean, irakasleak hainbat galdera 
luzatuko dizkie ikasleei, horiek azter ditzaten eta horien 
inguruan hausnarketa sustatu dezaten.
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6. saioa (60’)
nekazaritza eta teknologia: positiboa al da beti?

60’

60’

6.1 GEo-En baromEtroa

“GEOen barometroa” jokoan arituko da klasea orain-
goan. aurretik azaldutako dinamika bera izango da. 

6.1 EtxEko lanak - Ebaluazioa

Barometroan erabiltzeko esaldiak:

- GEOak indartsuagoak dira pestizida, gaixotasun edo ingurumen-baldintza zehatz batzuen aurrean. 

- GEOak erabiltzeak ez du elikadura-katea kaltetzen.

- GEOek elikadura-segurtasuna sustatzen dute.

- GEOak osasungarriak dira eta bizi-kalitatea hobetzen dute. 

- GEOak Lehen eta Hirugarren Munduen arteko berdintasuna sustatzen dute. 

- GEOak patenteek babesten dituzte. 

- GEOen arrisku biologikoak ezagunak dira. 

- Intsektuen eboluzio azkarrak GEOak ere kaltetzeko gai bihurtuko ditu. 

- GEOak etiketetan markatzea nahitaezkoa izan beharko luke herrialde guztietan.

- GEOek natura eta ingurumena kaltetu dezakete. 

- GEOek nekazaritzaren arazoak konpontzen dituzte.

- GEOek munduko gosearekin bukatu dezakete. 

- GEOen erabilerak biodibertsitatea eta nekazaritzaren dibertsitatea kaltetzen dute. 

- GEOen industriak elikagai organikoen kontsumoaren igoera sustatzen du.

- GEOen kontra dagoen jendeak ez du sekula goserik pairatu

Ikasleek etxean dituzten elikagaiak GEOak diren ala GEO di-
ren osagairik duten ikertu beharko dute eta elikagaien etike-
tatzea aztertu beharko dute. Gai horri buruz egindako lanak 
ikas-unitatearen ebaluazioa baldintzatuko du. 


