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Loturak
Eskola
Loturak
Getxo
proiektutik
(http://www.loturakgetxo.eus/) sortu da, eta herritarren
hausnarketarako partaidetzazko proiektu horrek “hiri
abegitsuaren” giltzarriak zehaztea dauka helburu. Hiri hori,
hain zuzen ere, kulturarteko gaur egungo politikak
gainditzeko gai da, eta prozesuak zein baliabideak
atontzen ditu, herritarrak sentsibilizatzeko eta migratuen
zein errefuxiatuen abegia sustatzeko.
Loturak Eskolak jabekuntzadun erkidegoaren eraketarako
partaidetzazko prozesuak sortzea du helburu nagusi, hiri
abegitsu eta hezitzailearen ezaugarriak zehazteko, Getxon
migratuen zein errefuxiatuen abegiaren nahiz inklusioaren
inguruko sentsibilizazioa indartzeko eta, kulturarteko
narrazioen baterako sorkuntzarako zein zabalkunderako
partaidetzazko prozesuaren bidez, gainerako herritarrak
sentsibilizatzeko.

01

Sarrera

Loturak
ESKOLA

Bestetik, honako hauexek dira helburu zehatzak:
1. HZ
2019an “Getxo, migratu eta errefuxiatuentzako hiri
abegitsua” kontzeptuaren inguruan kulturarteko
hezkuntzarako
eta
sentsibilizaziorako
hasitako
prozesua sendotzea.
2. HZ
“Getxo, hiri abegitsua” kontzeptuaren inguruan
sentsibilizatzeko prozesua zeharkakotzea; udalerriko
hezkuntza-erkidegoaren bitartez, hiri hezitzailerantz
jotzea, kulturarteko jakintzari begira ikasgeletan
bertan alfabetizazio mediatiko eta digitalerako
hezkuntza-eremu berriak irekitzeko; eta “hiri abegitsu
eta hezitzailearen” berezko kulturarteko narrazioak
batera sortzea eta zabaltzea.
3. HZ
Udalerriko
hezkuntza-ekosistemaren
bidez,
proiektuaren jasangarritasun erkidea sustatzea eta
bultzatzea.
4. HZ
“Hiri
abegitsu
eta
hezitzailearen”
ereduaren
zabalkundea
eta
sakabanaketa
indartzea.
Horretarako, jardunbide egokien sistematizaziorako,
hiri-pedagogiarako prozesua atontzea, komunikaziokanpaina iraunkorraren bidez emaitzak beste lurralde
batzuetara hedatzea eta Loturak Eskola on line
hezkuntza-plataforma jakitera ematea.
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Dibertsitate kulturalak 20 urte baino gehiago daramatza
handitzen Espainiako hirietako lurraldean dauden
atzerritarrengatik, eta Getxon ere gertatzen da prozesu
hori. Nahiz eta migratuen zein errefuxiatuen ehunekoa
txikia den (%10), gertakari horrek modu nabarian sustatu
du udalerriko errealitate ekonomiko, sozial eta kulturalaren
eraldaketa.
Hamabost urtetik beherako epealdian, Getxoko udalerrian,
bost puntu igo da atzerrian jaiotakoen ehunekoa. 2005ean,
biztanle guztien %6 ziren; eta, 2020an, bizilagun guztien
%11. Udalak dibertsitate hori era proaktiboan lantzea
erabaki du, Getxo barneratzaileagoa bultzatzeko.
Testuinguru-esparru horretan, Loturak Eskolak zenbait
formatutako jarduerak garatzen ditu (tailerrak, hitzaldiak...)
udalerriko Bigarren Hezkuntzako zentroetan, eta, bertan,
ikasleak, irakasleak zein familiak inplikatzen ditu,
kulturarteko prestakuntzarako programa egonkorra
sustatzeko.
Proiektuak ikasleek kulturarteko ikaskuntzarako dituzten
jakintza digitalak kapitalizatzea dauka helburu, baita
narrazio digitalak batera sortzea eta zabaltzea ere,
hezkuntza-ehuna
eta,
oro
har,
biztanleak
kontzientziatzeko eta haienganako eragina sortzeko eta
"Getxo, hiri abegitsu eta hezitzailea" mezua barreiatzen
jarraitzeko.
Proiektuaren garapenean, kanpaina horizontala ere
egituratzen da sareetan, parte-hartzaileek sortutako
narrazioak zabaltzeko.
Proiektua Moviltikek egiten du Getxoko Gizarte Kohesio
Sailaren,
elkarteen,
hezkuntza-zentroen,
ikasleen,
irakasleen eta Loturakekin konpromisoa dutenen
laguntzaz.

03

Oinarriak

Loturak
ESKOLA

Gidaliburu hau argitaratzen
da, narrazio
digital
barneratzaileen sorreraren arloko jardunbide egokien
komunikaziorako tresna izan dadin eta, horrela, migratuen
zein errefuxiatuen abegia sustatu dadin.
Hezkuntza formaleko eremuetan erabili daiteke, irakasleen
gidaritzapean, baita hezkuntza ez-formaleko beste eremu
batzuetan ere; esate baterako, elkarteak, gazteguneak...
Gidaliburu hau aurkezteko orduan, Moviltikek Loturak
Eskola proiektuaren garapenean sortutako jakintzak
gizarteratzea dauka helburu, erabilitako metodologia eta
sortutako ikaskuntza beste hezkuntza-zentro, elkarte eta
udalerri batzuetarantz barreiatu dadin

04

Ikuspegi
metodologikoa

Loturak
ESKOLA

Aterki metodologikoa
Proiektu honen aterki metodologikoa etengabeko
ikaskuntzaren arabera garatu dugun Nik Mashup
metodologian dago oinarrituta, eta narrazioen baterako
sorkuntzarako eta komunikazio nahiz zabalkunde
horizontalerako prozesuak ditu oinarri.
Ekintza erkidea eta sentsibilizaziorako zein eraldaketa
sozialerako prozesuak ditu xede, balio, nortasun eta
errealitate desberdinak dituzten pertsona desberdinen
arteko topaketaren bidez.
Metodologia hau aukeratzean, badago teoria (hezkuntzako
eta prestakuntzako edukiak) eta praktika (ikus-entzunezko
eta multimediako edukien sorrera) aldi berean lantzerik,
hausnarketa-prozesuan aurrera egiten den eta sorkuntzaprozesuko lehenengo eduki digitalak sortzen diren
neurrian.
Begirada aldatzea proposatzen du, eta modu berrietara
egokitzen da erronkei zein gatazkei aurre egiteko orduan,
komunikatzeko orduan eta kontakizunak eratzeko eta
azaltzeko orduan, herritarren mezu partekatuak zein
alternatiboak sortu daitezen. Tailerren bitartez, prozesuan
parte hartzen dutenen jabekuntza eta gaikuntza
mediatiko
zein
digitala
sustatzen
ditu,
eta
komunikaziorako kanal berriak eskaintzen dizkie.
Ikasgelako tailerren diseinu metodologikoari begira, María
Acasok
eta
Clara
Megíasek
proposatzen
duten
rEDUvolutionaren gidalerroak ere izan ditugu inspirazioiturri, hezkuntza gertatu behar deneko lekuetan iraultza
beharrezkoa dela proposatzen dute-eta.
Tailer hauetan, Learning by doing metodologia ere
sustatzen da. Parte-hartzaileak ez dira heziketaren
helburu, modu aktiboan ikasten dutelako. Testuinguru
berri horretan, informazio berriak eta kasuan kasuko
edukiak integratzen dituzte, eta, horrela, euren jakintza
eratzen dute.
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Era berean, guretzat beharrezkoa da informazioaren
igorpena eta norberaren bizipena bateratzea, jorratu
beharreko gaien inguruko jokabide afektiboa sortu dadin.
Eremu horietan, metodologia sozioafektiboa erabiltzen
da, beraz. Ikuspegi sozioafektiboak enpatia-lana du
abiapuntu, bestearekin bateratzeko eta bat egiteko
sentipena, alegia, eta, horri esker, norberarekiko konfiantza
zein segurtasuna garatzen dira, baita hitzezko eta hitzik
gabeko komunikaziorako gaitasuna ere. Azken batean,
honako hauxe da helburua: talde bateko kide moduan,
egoera enpirikoa nork bere baitan bizitzea, aztertzea,
azaltzea eta bere bizipena komunikatzeko gai izatea.
Elkargunetza, zeharkako ardatz
Gure proiektuan, ezinbestekoa da elkarguneko begirada
ezartzea, Loturak Eskolako jardueretan parte hartuko
duten emakumeen talde guztien ezaugarri eta premia
zehatzak aztertzeko orduan.
Ebaluazio kualitatiboa
Ebaluaziorako tresna moduan, ebaluazio kualitatiborako
tresnen erabilera sustatzen dugu; “bideokomunikatuak”,
esaterako. Bertan, parte-hartzaileek badute euren
esperientzia ebaluatzerik eta hobekuntza-proposamenak
aurkezterik. Tresna horiek erabiltzen badira ere, ez du esan
nahi tresna kuantitatiboagoak erabili ezin direnik, inkestak,
adibidez, proiektuko jarduera zehatzetan parte hartu
dutenen ikaskuntza eta gogobetetasun-maila zein diren
jakiteko.
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Egindako jardunbide
egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
Hona hemen Loturak Eskola proiektuaren esparruan
egindako guztien artean hautatutako bost jardunbide
egoki.
Jardunbide bakoitzean, egituraketa teorikoa aurkezten da;
eta, ondoren, jorraketa praktikoa. Bertan, jardunbidearen
beraren eta jardunbide hori garatzeko behar diren
baliabideen xehetasunak azaltzen dira.
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egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
1. egituraketa teorikoa:
bestetasunaren eraketarantz
“Bestetasunaren eraketa” zer den ulertu beharra dago,
jatorri desberdinekoen artean eratuz doazen elkarrekiko
loturen araberako gizartea nola egituratzen den ulertzen
hasteko.
Kontzeptu horretara hurbiltzeko, guretzat argigarria da
Amaia Izaolak eta Imanol Zuberok idatzitako “Bestearen
gaia: kanpotarrak, atzerritarrak, arrotzak eta munstroak”
artikulua, eta funtsezko ideia hauek atera ditugu bertatik:
Giza talde guztiek “besteen” irudiak eratzen dituzte
euren burua identifikatzeko prozesu moduan.
Gizarte guztiek eskema tipiko-idealak eratzen dituzte,
eta, bertan, etorkinen kategoriak bereizten dituzte
gizarte hartzailearekin duten ustezko antzekotasun
edo
urruntasun
soziokulturalaren
arabera.
Kategorizazio hori boterearen banaketa asimetrikoa
ezaugarri bereizgarri duen egoeran garatzen da, eta,
bertan, “batzuek” (tokiko biztanleek) definitu egiten
dute, eta “beste batzuk” (etorkinak) definitu egiten
dituzte.
Desberdintasun kulturala mugimendu bikoitzaren
bitartez
eratzen
duten
perspektibaren
eta
diskurtsoaren aurrean gaude: batetik, jatorri nazional
bera dutenek ustez partekatzen dituzten ezaugarri
zehatz batzuk omen dauzkate etorkinek, eta, bestetik,
ezaugarri horiek erkatzen dira gizarte hartzailearen
berezko eta, modu berean, ustezko nortasun
kolektiboarekin.
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proposamena ESKOLA
Hartara, tokiko biztanleen eta etorkinen arteko
harremanak beti esplizitua ez den kategorizazioaren
esparruan garatzen dira, eta «urruntasun sozialaren
eskala» eratzen du, gizarte hartzailearen kulturatik
hurbilago edo urrunago dauden etorkinen artean
bereizteko, jatorri nazional desberdinak eta jatorri
horien ondorioz ustez sortzen diren atxikimendu
kulturalak kontuan hartuta.
Irudi hauek horixe bera dira, irudiak, pertsona edo
talde horien zenbait ezaugarri bereizgarriren
hautaketa arbitrarioaren bidez egindako eraketa
sozialak.
Sailkapen hau borroka da, eta, bertan, pertsonek eta
taldeek jokoan jartzen dute «euren izaera sozial
guztia, euren buruaren gainean duten ideia definitzen
duen guztia, “haien” aldean, “beste batzuen” aldean
“gu geu” moduan eratzen direneko ezusteko sozial
hori guztia.
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teorikoa+jorraketa- Loturak
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1. jorraketa-proposamena:
laukien dinamika
Garapena
1.- 6 lauki egingo dira zoruan (gehiago edo gutxiago
izan ahalko dira, gurekin lanean ari den taldearen
ezaugarrien eta lagun-kopuruaren arabera).
2.- Taldeetan banatzeko eskatuko zaie partehartzaileei (10 lagunekoak izango dira, gehienez ere),
euren antzekotasun handiagoak kontuan hartuta.
Esate baterako, klase batean, klasean oro har
elkarrekin daudenak egongo lirateke lauki bakoitzean,
elkarrekin geratzen direnak, jolastokian elkarrekin
daudenak...
3.- Banatutakoan, bideratzaileak banaketa hori
nabarmendu eta agerian jarriko du. Hasiera batean,
laukia gurekin partekatzen dutenak gure adiskideak
izango dira, gurekin antzekotasunak dituztenak
izango dira, eta besteak horixe bera izango dira,
besteak.
4.- Ostean, bideratzaileak lelo batzuen arabera
ordezkatuta sentitzen direnei eskatuko die guneko
erdialdean talde berri bat eratzeko. Honelakoxeak izan
daitezke
galderak
edo
leloak:
nor
dago
maiteminduta?, nork sinesten du heriotzaren osteko
bizitzan?
5.- Talde berri horiek sortzen diren neurrian,
nabarmendu egingo da gu asko daudela eta lotuneak
izan ditzakegula hasiera batean gure zirkulukoak ez
diren eta arrotzat hartzen ditugun pertsonekin.
6.- Dinamika amaitutakoan, klasera itzuli eta
bizitakoari
eta
izandako
esperientziari
buruz
hausnartuko dute batera.
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proposamena ESKOLA

Beharrezko baliabideak
Gune zabala
Margolari-zinta
Giltzarriak
Erabili beharreko leloak era egokian hautatzea.
Garrantzitsua da denborak errespetatzea. Isiluneen
zain egotea, dinamikan gertatzen denari buruzko
baterako hausnarketa suspertzeko.
Lortutako emaitzak
“Bestetasunaren” kontzeptuari buruz hausnartzea.
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egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
2. egituraketa teorikoa:
Zurrumurruen Aurkako Estrategia
Zurrumurruen Aurkako Estrategiak bete-betean lan
egiten du, honako faktore hauekin lotuta atzerritarrei
buruz dauden zurrumurru hedatuenei aurre egiteko:
baliabide sozialak, hezkuntza-zentroak, matxismoa,
segurtasunik ez nahiz delinkuentzia eta, azkenik, lanmerkatua.
Getxoko Udala ZAS! Zurrumurruen Aurkako Euskal Sareko
kidea da (https://zas.eus/).
Hona
hemen
estrategiaren
helburu
nagusia:
kulturartekotasunaren, herritarren integrazioaren eta
bereizkeriaren
kontrako
borrokaren
balioekin
konpromisoa duten pertsonen eta erakundeen sarea,
mugimendua sortzea, dinamizatzea eta sendotzea,
udalerriko kohesio soziala hobeto bultzatzeko.
Eraldaketarako estrategia da zehatz-mehatz, eta
pertsonekin zein pertsonen bidez sustatzen du
aldaketarako eta jabekuntzadun herritar kritiko zein
sentsibilizatuen eraketarako prozesu globala, gizarte
garaikideetako dibertsitatearen era guztietako erronken
eta dimentsioen aurrean zeregin aktiboa izan dezaten
(hasteko, dibertsitate kulturala eta antiarrazakeria, baina
genero-ikuspegiak,
inklusio
soziala,
dibertsitate
funtzionala, erlijiosoa, orientazio sexuala, belaunaldiarlokoa...
kontuan
hartuta,
dimentsio
horietan
desberdintasuna
eta
zatiketa
soziala
sorrarazi
ditzakeelako estereotipo kaltegarrien, aurreiritzien eta
zurrumurru faltsuen hedapenak).
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egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
2. jorraketa-proposamena:
silueten dinamika
Garapena:
Taldea bi azpitaldetan banatuko da.
Zoruan etzateko eskatuko zaio pertsona bati; eta
beste bati, haren silueta bi aldiz marrazteko. Hau da,
bi kartoi desberdinetan.
Pertsonen siluetak marraztuko dira bi kartoitan. Gero,
jendeak haiei buruz zer ikusten omen duen idatziko
dute batean; eta haiei buruz zer ikustea nahi duten,
bestean.
Taldean partekatuko da.
Silueten arteko aldeak erkatuko ditugu, eta alde onak
zein alde txarrak nabarmenduko ditugu haietako
bakoitzean.
Beharrezko baliabideak
Gune zabala
A5eko kartoia edo handiagoa
Markatzaileak, arkatzak
Giltzarriak
Kartoi batean eta bestean idazten denaren arteko
aldea azaltzea.
Garrantzitsua da denborak errespetatzea. Isiluneen
zain egotea, dinamikan gertatzen denari buruzko
baterako hausnarketa suspertzeko.
Lortutako emaitzak
“Nola
ikusten
gaituzte?”
kontzeptuari
buruz
hausnartzea. Estereotipoaren, zurrumurruaren eta
aurreiritziaren kontzeptura hurbiltzea.
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egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
3. egituraketa teorikoa:
abegiari buruzko hausnarketa
Tokian tokitik, migratuen eta errefuxiatuen abegiaren
garrantzia areagotu egin da urteotan, lurralde bakoitzeko
premia eta eskaera berriei erantzuteko asmoz abegirako
programak edo proiektuak daudelako hiri gehienetan eta
jarduketarako esparruak eratu behar direlako, heldueratik
bertatik eta prozesu-ikuspegiaz auzokide berrien
inklusioaren alde egin dezaten.
Migrazioko errealitateak aldatu egiten direnez eta gizarte
dibertso bezain barneratzaileen sendotasunean aurrera
egiten jarraitu beharra dagoenez, berrikuntza-erronkak
sortzen dira aldi berean, era guztietako eragile sozialen
arteko jakintza partekaturako estrategiak sortzeko.
Gai hau jorratzeko proposatutako dinamikak abegiari
buruz
hausnartzea
dauka
helburu.
Horretarako,
norberaren esperientzia hartzen da abiapuntutzat, eta,
gero, arlo orokorragora eramaten dira jakintza horiek,
eskola abegitsuaren giltzarriak marraztuz joateko. Abegia
ematea edo abegia hartzea ez da ezohiko egoera. Denok
badakigu zer egoeratan sentitu dugun abegi ona (edo
txarra) eman digutela arrazoiren batengatik.
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3. jorraketa-proposamena:
gu geu eta abegia
Garapena:
1,- Parte-hartzaileak hiruzpalau laguneko taldeetan
banatuko dira.
2.- Galderak egingo zaizkie:
Abegiarekin lotutako hitzak.
Abegia eman dizutela sentitu duzun une/lekuren
batean pentsatu.
Non izan zen?
Zer sentitu zenuen?
Nork eman zizun abegia?
Zer egin zuen, abegi hori sentitu zenezan?
Zer zegoen?
Zer behar da abegia emateko?
OHARRA: galdera guztiak ez dira segidan egingo. Bakoitzaren
ondoren, denbora utziko da, taldeak hausnartu dezan eta bere
hausnarketak idatzi ditzan.

3.- Galderak amaitutakoan, talde bakoitzak bere
hausnarketak partekatuko ditu.
Beharrezko baliabideak
Abegiari buruzko galderak
Post-ita
Markatzaileak, arkatzak
Giltzarriak
Iritziak errespetatzea. Eztabaida suspertzea.
Talde bakoitzaren hausnarketak sistematizatzea, lan
egiteko oinarria izango dira-eta.
Lortutako emaitzak
Partaidetzaz eta taldean, abegiari buruz hausnartzea.

15

Egindako jardunbide
egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
4. egituraketa teorikoa:
eskola eta abegian duen zeresana
Mundu
globalizatu
eta
dibertsoan,
elkartzeko,
gizarteratzeko, errespetatzeko eta norbera zein taldea
garatzeko lekua izan behar da eskola. Bizikidetza onaren
parametroen
babespean
eskola
dibertsoa
eta
barneratzailea sustatzea gure gizarteak eta ageriko
erantzukizun sozialaz zerbitzu publikoa ematen duten
hezkuntza-zentro guztiek gehienbat onartutako eta
helburutzat jotako printzipioa izan behar da.
Eskoletan, berehala antzematen da dibertsitatea:
generoa, gaitasunak, interesak zein gustuak, hizkuntzak...
Tradizioari begira, eskolan bi proposamen teorikotatik
landu da dibertsitatea: defizitarena eta aldearena (Martín
Rojo, 2007). Biek dibertsitatearen eta desberdintasunaren
artean dagoen lotune estua dute abiapuntu, baina
irtenbide desberdinen bitartez.
Defizitaren teoria hirurogeiko hamarkadan sortu zen,
hezkuntzako bi psikologoren eskutik: Bereiter eta
Engelman
(1966).
Defizitzat
hartzen
diren
eta
desberdintasunaren jatorria diren aldeak desagerraraztea
du
helburu
nagusi.
Hori
egiteko,
irakaskuntza
berdintzailea (konpentsatzailea) proposatzen du, baina
defizit hori duten ikasleentzat baino ez. Ez da aldeei
eustea
sustatzen,
konpentsatu
egiten
dituelako
kontrolatua izan arren segregazioa dakarten jarduketa
berezien bitartez.
Bestetik, aldearen teoria hizkuntzalaritzaren arloan sortu
zen, defizitaren teoriari erantzuteko asmoz (Kroch eta
Lavov, 1972; Lavov, 1985). Eskola-porrota arrazoi
linguistikoengatik eta sozialengatik gertatzen da, eta
honako hauexek dira, besteak beste: aurreiritzi
linguistikoak, barietateen balorazio sozial desberdina eta
balorazio horien erabilera eskolako prestakuntzan.
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Egindako jardunbide
egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
Proposamen horien aurrean, kulturarteko hezkuntza
barneratzailearen kontzeptua sortzen da. Corbettek eta
Sleek diotenez (2000:134): “hezkuntza barneratzailea
aldarrikapen ausarta da, aldea ospatzeko egindako
gonbidapen
publiko
eta
politikoa.
Horretarako,
etengabeko interes proaktiboa eduki behar da,
hezkuntza-kultura barneratzailea sustatu ahal izateko”.
Hori dela eta, oso garrantzitsua da behar besteko
hezkuntza-politikak garatzea, neska-mutil atzerritarrak
eskolaratu egiten direla ziurtatzeko eta, horrez gain,
ekitatean oinarritutako kalitateko hezkuntza jasotzen
dutela bermatzeko. Ikusten dugunez, zenbait eraldaketa
eta aldaketa egin badira ere, gure gaur egungo
hezkuntza-sistemak
zailtasun
handiak
ditu
dibertsitatearen ideia bera onartzeko (Martín eta Mauri,
1997; Gimeno, 1999a, b, 2000; Echeita, 1999, 2002, 2006).
Integrazioaren eskolako ezkutuko bazterketek bere
horretan jarraitzen dute herrialde guztietan.
Beraz, hezkuntza barneratzaileari buruz hitz egiten
denean, esparru kontzeptuala ez ezik, jardunbideen eta
hezkuntzako metodologien aldaketa ere proposatu behar
da.
Bestetik, kulturarteko hezkuntzak inklusioranzko bide
horretan laguntzen digu. Bermatu egiten du neska-mutil
guztiek hezkuntza-esperientzia biziko dutela eta, horrez
gain, euren aldeak eta gainerakoenak errespetatuz
ikasiko dutela. Hona hemen lortu beharreko zenbait
helburu:
Norberarena ez bezalako kulturak errespetatzeko
jokabideak lantzea.
Ikasleen autokontzeptu
akademikoa hobetzea.

pertsonal,

kultural

eta

Kulturari begira desberdinak diren ikasleen arteko
bizikidetza eta lankidetza sustatzea.
Aukera akademikoen berdintasuna sustatzea ikasleen
artean.
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Egindako jardunbide
egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
4. jorraketa-proposamena:
etorkizuneko eskola abegitsua
Garapena:
Taldeka (4 lagun, gehienez), etorkizuneko eskola
abegitsuaren maketa egitea proposatuko zaie ikasleei.
Maketa hori egiteko, zenbait eratako materialak
erabiliko dira, eta euren proposamena gauzatzeko
orduan beharrezkotzat jotzen dituzten beste
elementu batzuk ere erabiltzeko eskatuko zaie
ikasleei.
Maketak egindakoan, talde bakoitzak gainerako
ikaskideei erakutsiko die berea, eta maketaren osagai
guztien sinbologia zein esanahia ere azalduko dizkie.
Beharrezko baliabideak
Maketa egiteko behar diren materialak
Giltzarriak
Entzunaldi aktiboa, maketak aurkeztu bitartean.
Lortutako emaitzak
Abegiari buruzko hausnarketa-prozesuaren ostean,
ikasleek maketaren bidez utziko dute agerian haien
ustez zer elementu eta jokabide behar diren, eskola
bera dibertsitateari benetako abegia ematen dion
lekua izan dadin.
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Egindako jardunbide
egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
5. egituraketa teorikoa:
narraziotxo digitalak, sentsibilizatzeko prozesuetako
aliatuak
Azken urteotan, ikusi egin dugu mundu zabaleko
herrialdeetan gora egin dutela dibertsitate kulturalari,
immigrazioari, errefuxiatuen helduerari edo zenbait talde
etniko, erlijioso edo gutxiengoduni buruzko narrazio
kaltegarriek.
Gorakada
horrekin
batera,
gai
sozioekonomikoekin, baita kulturalekin eta nortasunarlokoekin ere, lotutako ziurgabetasunak eta kezkak ere
handitu dira, baita instituzioek eta gehiengodun
alderdiek
kezka
horiek
gaur
egungo
erronkei
eraginkortasunez erantzuten dieten proiektuetan eta
politiketan
bideratzeko
duten
gaitasuna
ere.
Konplexutasun horiek osagai globala dute, baina modu
desberdinetan zehazten eta bideratzen dira herrialde eta
eskualde bakoitzeko testuinguruaren arabera.
Errealitateak egiaztatu egiten du beste balio eta mezu
batzuk nabarmentzen dituzten narrazio alternatiboek
askoz ere zailtasun handiagoak dituztela sendotzeko.
Narrazio alternatiboen helburua prebentziozkoa eta
globala da, eta haien xedea ez da hainbeste narrazio
kaltegarriak gezurtatzea (kontranarrazioek egiten duten
bezala), konstruktiboagoa eta proposatzaileagoa den
ikuspegitik mezu eta ideia alternatiboak proposatzea
baino.
Aurreiritzietan
oinarritutako
diskurtso
populista
kaltegarriak ez hedatzea da helburua, eta, horretarako,
barneratzaileagoa
zein
proposatzaileagoa
den
erreferentziako beste esparru bat sortu eta komunikatzen
da, gehiengo sozial zabalaren kezkekin eta premiekin bat
egiteko gai izan dadin.
Narrazio alternatiboek pentsamendu kritikoa sustatu
behar dute, jarrera paternalistan edo nagusitasun
moraleko jarreran ez erortzeko.
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Egindako jardunbide
egokiak: egituraketa
teorikoa+jorraketa- Loturak
proposamena ESKOLA
5. jorraketa-proposamena:
migratuen eta errefuxiatuen abegia sustatzen duten
narraziotxo digitalen baterako sorkuntza
Garapena:
Abegiaren gaiari buruzko narraziotxo digitalak sortzea
proposatuko zaie ikasleei, sare sozialen bidez zabaltzeko;
esate baterako, Facebook, Instagram edo Tiktok, besteak
beste.
1- Tiktokeko eta Instagrameko narraziotxoen “edizioa”
erakutsiko zaie, sentsibilizatzeko eta informatzeko
orduan sare sozial horiek nola erabiltzen diren ikusi
dezaten.
2.- Gida moduan erabilitako “story boardaren” bidez
(ikusizko gidoia), mezua eratzen lagunduko zaio
ikasle-talde bakoitzari.
3.- Ikus-entzunezko teoriari buruzko oinarrizko zenbait
nozio azalduko zaizkie: planoa, argia, soinua...
4.- Story boarda zehaztu ondoren,
mezua+testuak+planoak (irudiak).

Beharrezko baliabideak
Story boarda
Tripodea+mikrofonoa+mugikorra
Aspectos claves
Ez da ekipamendu asko behar. Tripodea, mikrofonoa
eta mugikorra nahikoak dira, ikus-entzunezko
baliozko edukia sortzeko.
Resultados logrados
Euren harremanen ingurunean zabaltzeko asmoz
input moduan erabili ditzaketen narraziotxo digitalak,
helburu
den
gaiari
buruz
hausnartzen
eta
informatzen lagundu diezaieten.
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Hezkuntza-erkidegoaren
gaineratikoaren
ekarpenak

Loturak
ESKOLA

Egituraketa teorikoa
Claes Janssenen “aldaketarako lau gelak” dira Getxoko
ikastetxe
publikoetako
nahiz
itunpeko
sareko
ikastetxeetako irakaskuntzan oinarritzat hartzen dugun
esparru teorikoa.
Asier Gallastegik bere blogean (korapiltzen.com) azaltzen
duenez, lau gela horiek aldaketarako eta berrikuntzarako
lau fase dira.
Asierrek modu erraztuan proposatzen du esparru hori, eta
gela bakoitzeko funtsezko ekintzak nabarmentzen ditu:
ZAINTZEA, UZTEA, ARGITZEA ETA PROBATZEA.
Era berean, lanari ekiteko galderak ere izan daitezke
desberdinak:
ZAINTZEA. Zer doa ondo? Zein dira gure ahalmenak?
Nola indartuko ditugu? Nola antzeman eta jartzen
ditugu agerian? Nor da gure babesa? Zein dira egon
badauden aukerak?
UZTEA. Zer galdu genezake urratsa emanez gero?
Zein dira zailtasunak? Eginkizunik ote dute
erresistentziek? Zer utzi dezakegu atzean? Zer da
garrantzitsua bertan behera uztea, berriari lekua
emateko?
ARGITZEA. Zer faktore integratzen ditugu nekez? Zer
ez dugu ulertzen? Zer behar dugu faktore horiek
argitzeko? Zer ikasten dugu gai horiei buruz hitz egin
bitartean? Zer trebetasun garatu behar ditugu leku
honetatik lan egiteko?
PROBATZEA. Zer ekintza desberdin jarriko ditugu
abian? Nola emango ditugu lehenengo urratsak? Zer
testuinguruk eskainiko digu praktika berritik ikasteko
aukera?
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Garapena
Parte-hartzaileei dinamika hau erabiltzea proposatu
genien, beste herrialde batzuetan jaio arren Getxon bizi
diren neska-mutilekin abegitsuagoa den eskolan
pentsatzeko.
Hona hemen denon artean ateratako ondorioak.
UZTEA
●
Epaitzea
●
Aurreiritziak
●
Ikasleekin
komunikatzean
GGEE-ekin bat ez
datorren modua

ZAINTZEA
●
Abegia
●
Errespetua
●
Familia-egitura
●
Esku hartzeko
prozesuko
koordinazioak
●
Integratzeko
prozesuetako
funtsezko pertsonak
(laguntzaileak)
●
Banakako
irakaskuntza (ikasle
bakoitzaren
errealitatea kontuan
hartzea)

PROBATZEA
●
Hizkuntzan
murgiltzeko ikasgela
●
Familia-ingurunea
euskalduntzea
●
Curriculumeko
proposamenak
●
Kulturartekotasuner
ako dinamikak
●
Senideen bisitaldiak
●
Kartelak

ARGITZEA
●
Irakasleei
zurrumurruei,
estereotipoei buruzko
prestakuntza ematea
●
Kontzientziatzea
●
Ikasleak GGEE-en
inguruan
sentsibilizatzea
●
Familien eskubideak
eta betebeharrak
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Loturak
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Proiektuak aurreiritziak gainditzea eta abegiaren ideiaren
inguruan lan egitea izan zuen helburu.
Bi gazte-talderekin lan egin zen: Getxoko udalerriko
Bigarren Hezkuntzako ikasleak eta gaur egun udalerrian
bizi diren gazte migratu marokoar eta aljeriarrak.
Esperientzia osoan, gazte migratuek honako premia
hauek nabarmendu zituzten: ondo tratatuak izatea, lana
lortzea eta ingurukoekin harremanetan jartzeko modua
aldatzea.
Parte-hartzaile batzuek zenbait aldiz (ez guztiek, baina
bai sarritan) sareetan agertu nahi ez zutela eta haien
aurpegiak agertzea nahi ez zutela berariaz adierazi
zutenez,
erabateko
erronka
izan
zen
talde
bideratzailearentzat, eta esangura berria eman behar izan
zitzaien jardunbide askori.
Bestetik, hizkuntza bera oztopoa zenez, irudimena erabili
beharra zegoen, eta denbora zein arduraldi-maila
handiagoak izan behar ziren hitzen bidez lan egiten
zenean.
Lanaren helburu den taldea edozein dela ere,
tailergileentzat taldearen ikaskuntzako denboretara eta
uneetara egokitzea da ikasbide handienetakoa. Talde
bakoitzak bere denborak eta dinamikak dituenez,
garrantzitsua da zein diren jakitea eta proposamena ahal
den neurri handienean egokitzea.
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