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IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA
Jolas eta Ekin parte-hartze aktiboa ardatz duen proiektua da eta hau praktikan jartzeko Ikasketa Zerbitzu Solidarioaz (I+ZS) baliatzen gara. Metodologia honen bidez inguru hurbilean egindako proiektu
solidario bat egiten dugun bitartean ikasleen konpetentziak, gaitasunak eta jarrerak garatzen ditugu,
asmo pedagogikoak eta solidarioak elkartuz.
Ikasketa-Zerbitzuan ikasleek beraiek, irakasle baten laguntzarekin, proiektu sozial bat garatu behar
dute zerotik abiatuz, diseinutik ebaluaketara arte. Proiektua gauzatu eta gero egin beharreko ebaluaketara arte. Garrantzitsuena, emaitzak baino, prozesu bera da non ikasleek iniziatiba, kreatibitatea,
komunikazioa, solidaritatea, erantzukizuna, erabakiak hartzea, lantaldeka aritzea eta begirunea bezalako balioak, trebetasunak eta jarrerak ikasiko dituzte. Aldi berean, ikasleek solidaritatea praktikan
jartzen dute bere komunitatearen hobekuntzan parte-hartzen eta herritar bezala hezten.
Azken batean, Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa hezkuntza-eredu bat da, eta bere osagaien integraziotik
abiatuta hartzen du zentzua. Hauek dira, hain zuzen ere, bere osagaiak:
• Ikasketa: heziketa-helburu esplizitua dauka, ezagutza, trebetasun, jarrera eta balioen lorpenari
lotutakoa.
• Zerbitzu Solidarioa: protagonisten interesa komunitatearen aldeko zerbitzura bideratzen du.
• Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa: ikasketa eta herritartasunaren jardun aktiboa lotzen ditu.
Proiektuak alda daitezke faktore batzuen arabera: adina eta taldearen heldutasuna, herri edo auzoko
elkarteekin elkarlana edo ikasleak bere kabuz aritzea, ikasleen eta irakaslearen aurreko esperientzia
eta beste aldagai batzuk.
Jolas eta Ekinek 9 saio/fitxa didaktikoko ibilbidea diseinatu du Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan
Ikasketa eta Zerbitzu Solidario Plana aurrera eramateko •
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Saioak/fitxak:
1. Parte-hartzea eta ikastea, bat al doaz? Lehen fitxa honen helburua Ikasketa eta Zerbitzu Solidario Plana zer den eta ikasleek ibilbide honetan aurrera eramango duten
proiektua azaltzea da. Horretarako, dinamika batzuk egingo dira eta bideo batzuk ikusiko dira.
2. Nire auzoa eta parte-hartze soziala. Saio honen bidez, eskola zentrotik gertu dauden
elkarteak identifikatu nahi dira. Erabiliko den metodologia bideoak ikusiz eta dinamiken bidez izango da.
3. Nori eta nola lagundu? Landuko den gaia edo zein elkarterekin egingo den lana aukeratu sormenaz baliatuz. Fitxa honetan, proiektua sortzen hasiko dira ikasleek, gaia edo
lagunduko duten elkartea adostuz. Helburu horrekin, sormena landuko da, bideo baten
eta ikasleek garatu beharko duten kasu praktiko baten bidez.
4. Proiektua diseinatzea. Proiektuaren diseinuarekin hasiko dira ikasleak, zein proiektu
aurrera eramango den guztien artean erabakiz.
5. Jarduerak prestatzen. Egunerokotasuneko eginkizunen bi adibidez, bakoitzak dituen esperientzia pertsonalez eta ekintzak, kronogramak eta eginkizunak banatzeko
dauzkaten aurretiko ezagutzez baliatuz, fitxa honek ekintzak, talde-lanak eta proiektuaren hasiera adosteko bidea izan nahi du.
6. Eginkizunak betetzen. Fitxa honek talde edo talde-lanak gauzatu behar izango dituzten
zereginen kontrolean, autokontrolean eta berrikusketan laguntzeko helburua dauka.
7. Parte-hartzea eta eginkizunak. Parte-hartzea landuko da fitxa honen bidez, parte-hartzearen gaiko bideo batzuk ikusiz ikuspegi desberdinak dituztenak (talde parte-hartzea, proiektu sozialen eraikuntza) eta jarraituko da zereginen eta ekintzen kontrolarekin.
8. Gizarte abileziak eta eginkizunak. Saio honetan, abileziak landuko dira eta proiektuarekin jarraituko da, ikasleek kontrol fitxa beteko dute beraien lana autoebaluatzeko
prozesu guztian, eman beharreko pausuak argi izateko.
9. Ebaluaketa eta ospakizuna. Ibilbidea bukatzeko, ikasleek proiektuaren, prozesu guztian lortutako ezagutzen eta izandako sentimenduen ebaluaketa egingo dute. Ebaluaketa bukatzerakoan, ospakizun txikia egingo da, ikasleek egindako lana aitortzeko.
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1. FITXA

Parte-hartzea eta ikastea, bat al doaz?

EGILEA: Jolas eta Ekin.
GAIA: Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa proiektuaren
aurkezpena.
HELBURUAK:
a) Ikasturtean ikasleekin egingo den proiektua ezagutaraztea.
b) Ikasketa eta zerbitzu kontzeptuak lotzea.
d) Ikasleak motibatzea proiektua egiteko.

GAITASUNAK:
a) Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia:
elkarrekin bizitzen jakitea
b) Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: komunikatzen jakitea
BALIABIDEAK:
a) Arbela, Klerak
b) Ordenagailua, Bozgorailuak
d) I. ERANSKINA
DENBORA: 55´

GARAPENA
1. Jarduera / 20´.
Ideia-jasa bat egingo da, ikasleei galdetuko zaie zer esan nahi duten “parte-hartu/zerbitzu” eta “ikasi” hitzek,
eta irakasleak erantzunak arbelean idatziko ditu; alde batean parte-hartu/zerbitzatu terminoarekin lotutako
erantzunak, eta beste aldean, ikasi hitzarekin lotutako erantzunak. Beste aukera bat da erantzunak idatzi
beharrean, erantzunak arbelean marraztea (Adib.: Ikasleek erantzuten badute ikastetxean, etxean, kalean,
eta abar ikasten dutela, inguru edota eraikin horiek marraztuko ditugu).
Ideia-jasa dinamizatzeko galderak:
Zer da ikastea? / Noiz ikasten duzue? / Non ikasten duzue?
Zer da parte-hartzea? / Noiz ematen duzue parte-hartze bat? / Zer da zerbitzu solidarioa?
Ideia-jasa egin eta gero, galdetuko diegu ea ikastea eta zerbitzatzea terminoak lotuta dauden ala lotu
daitezkeen.
Ikasi eta zerbitzatu/parte-hartu terminoak lotuta al daude? /
Nola lotu daitezke?
Ikasleek aurreko dinamikan lortutako erantzunen artean loturak
aurkitu behar dituzte. Irakasleak bi terminoak gezien bidez lotuko
ditu arbelean, horrela, bi terminoen arteko lotura hobeto ikus dadin.
Gainera, ondoko eskema egingo du bi terminoen artean zer lotura
dagoen azaltzeko.

IKASI

PARTE-HARTU
Zerbitzu Solidarioa

Ikasketak zerbitzua hobetzen du, ikasten dena ekintzaren bidez
transferitu daiteke eta komunitateari kalitatezko zerbitzua
eskaintzeko aukera ematen du.
Zerbitzuak ikasketa hobetzen du, motibatzen du eta zentzua
ematen dio, ezinbesteko esperientzia ematen dio eta beste
ikasketa batzuk ateratzeko aukera ematen du.
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2. Jarduera / 10´.
Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa azaldu eta gero, ondoko bideoa jarriko dugu, ikasleek ikus dezaten zer lotura
dagoen ikasketaren eta zerbitzuaren artean mesede-kate batzuen bidez. Bideo horrek ikasleen motibazioa
ere areagotzen du proiektua egiteko.
“Cadena de favores infinita” (5’44”)
Galdetu ikasleei ea identifikatuta sentitu diren bideoarekin, edo horrela jokatu izan duten inoiz.
3. Jarduera / 25´.
Ikasleei Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa proiektua aurkeztuko diegu, eta azalduko diegu erronka bati
ikasturtean zehar aurre egin beharko diotela, eta proiektu bat egin beharko dutela.
Diapositiba batzuen bidez, (I. ERANSKINA) Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa (I+ZS) proiektua garatzeko eman
beharreko pausoak zein diren jakinaraziko zaie, honako hauek, hain zuzen ere:
1. PAUSUA: 1. ERREALITATEAREN ANALISIA
Gure herrian edo auzoan beharrezkoa den zerbitzuak eta erronkak identifikatu: konpondu
beharreko arazoa, lagundu beharreko erakundea, hobetu beharreko egoera…
2. PAUSUA: 2. NORI ETA NOLA LAGUNDU?
Lan egingo dugun gaia, langundu dugun erakundea/elkartea edo hobetu nahi dugun egoera
aukeratu.
Guztion artean daukagun erronkari aurre egiteko ekintza(k) nagusia(k) erabaki, horretarako
originaltasuna, motibazioa, denbora eta dauzkagun baliabideak kontuan izango dira...
3. PAUSUA: 3. PROIEKTUA DISEINATZEA. EKINTZAK ETA ZEREGINAK ANTOLATZEA
Proiektua diseinatu eta planifikatu: Ekintzak guztiz zehaztu, lan taldeak egin, zereginak eta
ardurak banatu, epeak jarri… eta guztiari jarraipena egin.
Aliatuen identifikazioa: Ikastetxean bertan eta herrian edo auzoan eragileen mapeoa egitea
(udaletxeko zerbitzuak, elkarteak, kolektiboak…). Baloratzea haien laguntza eta inplikazioa gure
proiektuan, bai guk aukeratutako gaia lantzen dutelako, bai baliabideak eskuragarri dituztelako.
(Adibidea: Kulturartekotasuna landu nahi badugu, gai honekin lotutako udaletxeko zerbitzuak,
beste herrialdeetako elkarteak, arrazakeriaren kontra lan egiten duten eragileak edota
errefuxiatuak laguntzen dituztenak identifikatzen saiatuko gara eta haien inplikazioa baloratuko
dugu. Bestetik, elkarte hauetako eta udaletxeko azpiegiturak eta baliabideak ezagutzea primeran
datorkigu behar bada erabili ahal izateko).
4. PAUSUA: 4. EKINTZARA PASATZEA. ZERBITZUA EGIN
Proiektuaren ekintza(k) nagusia(k) aurrera eraman.
5. PAUSUA: 5. EBALUAKETA ETA OSPAKIZUNA
Behin proiektua eginda, parte-harte duten guztiekin ebaluzioa egin eta gero elkarrekin ospatu.
Utzi denbora-tartea aurkezpena eta gero, sor daitezkeen zalantzei, iradokizunei, galderei eta abarrei
buruz hitz egiteko.
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Nahikoa denbora izanez gero, “Zerbikas” (5’13”) bideoa ikusiko dugu. Bideo horretan, “Ikasketa eta Zerbitzu
Solidarioa zer den era praktiko batean azaltzen da.
Beste aukera bat da “60 praktika onak” gida erakustea edo ideiak hartzeko Jolas eta Ekineko webgunean
sartu eta ikasleek aurrera eramandako I+ZS-ko beste proiektu batzuk ikustea: “Jolas eta Ekin - I+ZS
Proiektuak”.
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I. ERANSKINA Ikasketa eta Zerbitzu Solidario baten pausuak

Finantziazioa/
Financiador

8

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Finantziazioa/
Financiador
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Finantziazioa/
Financiador
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Finantziazioa/
Financiador
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Finantziazioa/
Financiador
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2. FITXA

Nire auzoa eta parte-hartze soziala

EGILEA: Jolas eta Ekin.
GAIA: Parte-hartze soziala eta elkartegintza.
HELBURUAK: a) Parte-hartze soziala eta
hau artikulatzen duen elkartegintza ezagutzea eta aintzat hartzea.
b) Ikastetxea dagoen auzoaren edo herriaren analisia egin, bai eta auzoa edo herria
dituen beharrak ere.

GAITASUNAK:
a) Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala:
komunikatzen jakitea.
b) Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia: elkarrekin bizitzen jakitea.
BALIABIDEAK:
a) I. ERANSKINA
DENBORA: 55´

Saio honetan, auzoa/herriaaztertuko dugu, (gertuen dagoen errealitatea da)baina horrek ez du esan nahiIkasketa eta Zerbitzu Solidarioa proiektuak soilik auzoari buruzkoa izan behar duenik.Beste eremu edo inguru
batzuei buruzkoa ere izan daiteke. Adibidez: ikastetxeari buruz,ondoko jangela bati buruz, hiriko beste auzo
jakin bati buruz, eta abar.
Fitxak zenbait aukera ditu, gonbidatutako elkarteak ditugun ala ez kontuan hartuta.
Erakundeak honako hauek izan daitezke:
- Ikastetxearenondokoelkarteak (ikastetxeko GKE, aisialdi-taldea, ikastetxeak lankide dituen elkarteak, eta abar).
- Ikasleak partaide dituzten elkarteak edo kolektiboak (boluntario moduan).
- Auzoko/herriko elkarte aktiboak, lan jarraitua duena eta ikasleari interesa eragingo diona.
Hala eta guztiz ere, lehentasuna emango diogu ikasgelara elkarteak gonbidatzeari. Elkarterik ezagutzen
ez badute, galdetu dezatela ikastetxearen ondoan zer elkarte dauden, edo, bestela, udaletxean, han herriko
elkarte guztien erregistroa baitute, eta elkarte aktiboen zerrenda emateko aukera izango dute. Garrantzitsua
dalehentasun moduan elkarte aktiboenak aukeratzea.

GARAPENA
1. Jarduera / 10´.
Saio honen helburu nagusienetako bat da parte-hartze sozialak eta hau artikulatzen duen elkartegintzak
duten garrantzia azpimarratzea. Hori dela eta, elkarteen lana ezagutu baino lehen, hasiko gara parte-hartze
sozialaren definizioarekin.
Parte-hartzearen definizioa.
Egin ideia-jasa bat PARTE-HARTZEA terminoari buruzkoa. Idatzi dena arbelean, iritzirik eman gabe.
Zer iradokitzen dizue parte-hartze hitzak?
Zer hitz bururatzen zaizue parte-hartzeari buruz hitz egiten dugunean?
Parte-hartze sozialari buruz ari garenean, zeri buruz ari gara? Zer esan nahi du?
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Ondoko azalpena:
Parte-hartzea:
Definizioa: “zerbaitean esku hartzea”
Sinonimoa: “zerbaitean partaide izatea”
Parte-hartze sozialaeta/edohiritartasun aktiboa:
Hemen sartzen da dimentsio “publikoa”, “kolektiboa”.
Definizioa: “gai publikoren bateanesku hartzea”
Suposatzen du:
- Kolektiboki eraikitzea
- Ahalegina batzea
- Irtenbideakbilatzea
- Baliabideak hobeto erabiltzea
- Ikasketak sortzea
- Pertsonen bizi-baldintzak garatzeko eta hobetzeko prozesuak sustatzea

Amaitzeko, parte-hartzea ondo azaltzen duen hurrengo bideoa, “Parte-hartzea”, ikusiko dugu.
2. Jarduera / 40´.
A AUKERA [lehenetsia]
ELKARTEEN BISITA IKASGELARA
Elkarteak edo erakundeak gonbidatuko ditugu ikasgelara haien burua aurkeztera (nortzuk diren, zer ekintzak egiten dituzten, zeintzuk dira haien hartzaileak eta helburuak…). Aurkezpenaren puntu nagusia momentu horretan elkarteak dituen beharrak aurkeztea da. Honek lagunduko die ikasleei proiektuak diseinatzerako orduan, alde batetik, ikasleei ideiak emanez eta,
bestetik, proiektuak elkartearen beharretara asetzera bideratuta egotea.
Momentu honetan kontuan izango dugu ikasleen interesak eta jakin-minak (natura, genero berdintasuna, arrazakeriaren kontrako ekimenak…). Hauek identifikatuta saiatu behar gara gai
hori lantzen duten erakundeekin harremanetan jartzen.
Elkartea erabakitzeko orduan kontuan izango dugu ere elkartearekin kontaktuan jartzeko
erraztasuna eta honen aurretiko jarrera ona; izan ere, horrek gerora, segur aski, elkarlana eta
koordinazioa erraztu egingo du.
Gomendagarria da bi erakunde eramatea ikasgelara, eta aurkezpenean adi egon behar dugu
denbora nola banatu (25 minutu elkarte bakoitzeko). Beste aukera da bi saio erabiltzea elkarteen aurkezpenetarako eta erakunde bakoitzak saio batera joatea.
Denbora izanez gero, (aparteko saioak edo eskolaz kanpoko jarduera moduan), gomendagarria
da elkarte bati bere bulego edo egoitzara bisita egitea. Bisita horiek ikasleak motibatu egiten
dituzte.
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B AUKERA
GONBIDATZEKO ELKARTERIK EZ BADUGU
Elkarteek ikasgelara joateko aukerarik ez badute, elkarteetako boluntarioak edo liberatuak joan
ezin direlako edo beste arrazoi batengatik, irakasleak aldez aurretik auzoko elkarteei buruz oinarrizko informazioa izango duen gida prestatuko du: zertan egiten duten lan, helbidea eta nola
jarri harremanetan haiekin. Elkarte horiek zenbait arlotakoak izatea gomendatzen da: adinekoak,
ekologia, aisialdia, immigrazioa, osasuna, auzokoa, kultura, nazioarteko lankidetza… Zenbait arlotako elkarteak gonbidatzearen helburua da elkartegintzaren aberastasuna erakustea, eta ikasleei
aukera handiagoa ematea elkarteak haien jakin-minekin, zaletasunekin edota kezkekin bat etor
daitezen. Ikasleren batek elkarteren batean parte hartzen badu, elkarte hori aurkeztuz osa daiteke.
Ikasleek aldez aurretik prestatzeko:
Horrela egiten badugu, “Elkarrizketaren” dinamika egingo dugu; talde txikitan banatuko ditugu
irakasleak eman dien gidan ageri diren elkarteak, edo haiek ezagutzen duten elkarteren bat aukeratu eta saio horren aurretik bisitatu egingo dute. Orain ikasgelan bateratu egingo dute, eta taldeka bisitetan bildutako informazioa aurkeztuko dute. Zeregin hori egiteko, irakasleak aldez aurretik
elkarteen zerrenda bat eman behar die ikasleei.
Irakasleak aldez aurretik prestatzeko:
Ikasleak taldetan jarri, eta talde bakoitzari informazio zehatzagoa duen auzoko/herriko talde, elkarte edota erakundeen gida emango diegu. Kasu honetan ere, aurretik adierazitako arrazoiengatik,
elkarteak zenbait arlotakoak izatea gomendatzen da.
Gidan, taldeen edo elkarteen jardun-arloaren erreferentzia, jardueraren deskribapen bat, eta harremanetan
jartzeko zer bitarteko dituzten ageriko da. (Adibideak: II. ERANSKINA)
Ikasleek adi irakurriko dute eta taldeka egokitu zaien elkartearen jardun-arloari buruz hitz egingo
dute. Ondoren, modu libre eta sortzailean, talde bakoitzak ikasgelako gainerako ikaskideei egokitu
zaien elkartea, jardun-arloa eta erakundeetako bati buruzko informazioa emango diote.
D AUKERA
GONBIDATUTAKO ELKARTERIK IZAN EZ, ETA HAIEI BURUZKO INFORMAZIORIK EZ BADUGU
Azkenik, ikasleei inkesta bat emango diegu (I. ERANSKINA). Inkesta horrek ikasleak bere burua kokatzeko eta auzoko/herriko errealitateari buruz, izan daitezkeen arazoei buruz edo hobetu daitezkeen
gauzei buruz hausnartzen hasteko balio du.
Behin ikasle bakoitzak inkesta erantzunda klase guztiarekin komentatuko da. Horretarako, galderak
ozen galdetu dizkiegu ikasleei eztabaida bultzatuz. Momentu honetan garrantzitsuena da ikasleen
artean beharrak antzematen hastea hurrengo saiora begira erabaki bat hartzeko. Arbelan apuntatuko ditugu ateratzen eta errepikatzen diren ideiak eta gaiak.
Amaitzeko, irakasleak inkestak bildu eta hurrengo saiorako hauetan atera diren ideiak/emaitzak
jasoko ditu.
Saioari itxiera emateko hurrengo bideoa, “ENTZUN // ESCÚCHANOS”. (3’22”) proiektatuko dugu.
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I. ERANSKINA

Ezagutzen al dut nire auzoa, nire herria?
Zer hobetu dezaket?

1- Zer auzotan dago zure ikastetxea? ………………………………………………….
2- Zure auzoaren hainbat egoeren inguruan pentsatzen hasteko puntuatu 0tik (ez nago ados) 10era (guztiz ados
nago) zure adostasun maila hurrengo esaldiekin.
1. Nire auzoan seguru eta eroso ibili ahal naiz bizikletaz alde batetik bestera.
2. Nire auzoan kolore guzietako zakarrontzi pilo bat ditugu, kaleak eta parkeak garbi daude
eta biztanleriaren ia %100-k birziklatzen du.
3. Herrian ez dira genero-ezberdintasunak existitzen, emakumeak zein gizonak berdinak
gara.
4. Nire auzoan ez dago supermerkatu erraldoirik eta guztia erosten dugu auzoko dendetan.
5. Nire auzoan pozik eta elkarrekin bizi gara jatorri anitzetako jendearekin.
6. Bidezko merkataritzako dendak daude non saltzen duten guztia ekoizleen eskubideak bermatzen duten markak dira.
7. Nire eskolan neska eta mutilen arteko harremanak osasuntsuak eta bidezkoak dira.
8. Auzoan aukera ezberdinak daude arropa edota tresnen berrerabilpena sustatzen dutenak.
9. Nire auzoan guztiok jarri ahal dugu berogailua neguan eta ez dago txirotasunik.
10. Nire auzoan ez dago arrazismoa.
3- Ebaluaketa honetan proiektu bat egingo dugu, beraz, proiektu honetarako hurrengo gaietatik zeintzuk gustatuko litzaizuke lantzea? (bi aukeratu):
1. Kulturen arteko elkarbizitza eta aniztasuna
Gai honen inguruan zer hobetu daiteke zure auzoan edo ikastetxean?
Ezagutzen al duzu gai honekin lotutako elkarte edo kolektiboren bat auzoan?
2. Natura eta ingurugiroaren errespetua eta zaintza
Gai honen inguruan zer hobetu daiteke zure auzoan edo ikastetxean?
Ezagutzen al duzu gai honekin lotutako elkarte edo kolektiboren bat auzoan?
3. Nesken eta mutilen arteko harremanak, sexu eta genero aniztasuna
Gai honen inguruan zer hobetu daiteke zure auzoan edo ikastetxean?
Ezagutzen al duzu gai honekin lotutako elkarte edo kolektiboren bat auzoan?
4. Globalizazioa, kontsumoa eta pobrezia
Gai honen inguruan zer hobetu daiteke zure auzoan?
Ezagutzen al duzu gai honekin lotutako elkarte edo kolektiboren bat auzoan?
5. Gerrak, gatazka pertsonalak eta bizikidetza
Gai honen inguruan zer hobetu daiteke zure auzoan?
Ezagutzen al duzu gai honekin lotutako elkarte edo kolektiboren bat auzoan?
6. Beste gai bat jorratu nahiko zenuke? Zein? ………………………
Gai honen inguruan zer hobetu daiteke zure auzoan?
Ezagutzen al duzu gai honekin lotutako elkarte edo kolektiboren bat auzoan?
4- Amaitzeko, parte-hartzen al duzu elkarte edo kolektiboren batean? (Aisialdi taldea, feminista edo ekologista
elkartea, gaztetxea…):………………………………………………………………………………………………………

Finantziazioa/
Financiador
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II. ERANSKINA

Elkarteen gida

Eranskin hau ikasleei eman beharreko elkarteen gida egiteko irakasleentzako laguntza da. Asmoa udalerriko gida egitea da, 4 edo 5 elkarte bilduko dituena, hain zuzen ere.
CEAR-EUSKADI
Arloa: Giza Eskubideak, Kulturartekotasuna, Migrazioa
Deskripzioa: CEAR-Euskadi erakunde erreferentea da Euskal Herrian, gizaki orok babesleku eta aterpe bat
izateko duen eskubidearen aldeko borrokan, hain zuzen ere. 25 urte daramatza pertsona errefuxiatu, aberrigabe eta migratzaileen eskubideak defendatzen, baita haien garapena sustatzen ere, jasoko dituen gizarte
berrira egokitu asmoz.
Ekintzak: Pertsona errefuxiatuei harrera, prestakuntza eta enplegurako orientazioa, giza eskubideen defentsa, genero-jazarpenagatiko salaketa, parte-hartze soziala, kulturarteko elkarbizitza.
Kontaktua: 943 242 483 - info@cear-euskadi.org - www.cear-euskadi.org
Helbidea: Amezketarrak kalea 3, 20010 Donostia.
NAGUSILAN
Arloa: Adinekoak
Deskripzioa: Nagusilan gobernuz kanpoko erakunde bat da, laguntza-elkartea, irabazi asmorik gabekoa, apolitikoa eta ez-konfesionala, baztertuak eta bakarrik dauden adinduak lagundu, arindu eta animatu nahi duen
guztion artean osatutakoa. 1995. urtean sortu zuten. Garrantzitsua da argitzea kide gehienak aurretik erretiratuak, pentsionistak eta etxeko andreak direla; beste talde bat psikologia eta soziologia arloan laguntzeko
prestatutako ikasle gaztez osatuta dago. Zahartze aktiboa lantzen dugu.
Ekintzak: Boluntariotzako prestakuntza integrala, ikastaroak, laguntzak, aisia-jarduerak, txangoak, bazkariak,
parte hartzeko foroak, animazioa eta elkarlana beste erakunde batzuekin.
Kontaktua: 945 284 388 - info@nagusilan.org - http://www.nagusilan.org/es/index.php
Helbidea: Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea, Loiolako San Ignazio kalea, 8-4, 9. saila, 01001 Gasteiz
ASTRA SORMEN FABRIKA
Arloa: Gaztedia, Garapen Komunitarioa, Artea eta Kultura
Deskripzioa: Gernikako arma-fabrika hau abandonatua egon da urte askoan, gazte talde batek okupatzea
erabaki zuen arte. Prozesu parte-hartzaile baten bidez, herritarren eskutan utzi zuten eraikinari emango zitzaion erabilera. Gaur egun, arma-fabrika zaharra sormen kulturalerako fabrika bat da, herritarrek kudeatzen
dutena, horizontala eta parte-hartzailea; helmuga gisa dute sorkuntza, mugimendu sozial, ikerketa eta prestakuntza berrien aitzindari den kultur etxe bat izatea.
“Astra Sormen Fabrika” proiektua hainbat entitate publikok lagundutako iniziatiba da, Gernika-Lumoko udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Astra Koordinadorak, besteak beste.
Ekintzak: Musika, antzerkia, dantza, arte plastikoak, kurtsoak, tailerrak, batzarrak, kontzertuak, hitzaldiak,
mahai-inguruak…
Kontaktua: info@astragernika.net - www.astragernika.net
Helbidea: Goikoibarra 1, 48300 Gernika-Lumo
Finantziazioa/
Financiador
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3. FITXA
EGILEA: Jolas eta Ekin.
GAIA: Parte-hartze Soziala eta
sormena
HELBURUAK:
a) Sormena balioestea eta
trebatzea egunez egunerako
tresna baliagarri moduan.
b) Gure ingurunearekin harreman egokiagoa sustatzea.
d) Kontzientzia soziala eta
konpromiso aktiboa sortzea.

Nori eta nola lagundu?
GAITASUNAK:
a) Ikasten ikasteko konpetentzia:
pentsatzen jakitea eta ikastea
b) Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia: elkarrekin
bizitzen jakitea
d) Norberaren ekimenerako
konpetentzia: egiten eta ekimenez jokatzen jakitea
e) Autonomiarako konpetentzia:
izaten jakitea
f) Komunikazio-konpetentzia eta
konpetentzia digitala: komunikatzen jakitea

BALIABIDEAK:
a) Errotuladoreak eta kartulinak
b) Zinta itsaskorra, txintxetak
edo Blue-Tack [kartulinak paretan itsasteko]
d) Arbela, klarionak
e) Papera, rotulkiak
DENBORA:
55´

GARAPENA
1. Jarduera / 5´.
Saio honetan ikasleen proiektua diseinatzen hasiko dira eta, horretarako, sormena landuko da. Alde batetik,
sormena irtenbideak aurkitzeko egunerokotasunean erabiltzen dugun tresna bezala aurkeztuz eta, bestetik,
gure proiektua erakargarria izateko ezinbesteko tresna dela azpimarratuz.
Hasteko, hurrengo bideoa ikusiko dugu, sormena zer den hobeto ulertzeko: “Zer da eta zertarako balio du
sormenak?” (1’59”).
2. Jarduera / 15´.
Ondoren, erronka erreal bat jarriko dugu mahai gainean eta saiatuko gara erantzuna asmatzen gure sormena erabiltzen. Horretarako, hurrengo enuntziatua dagoen bezala irakurriko dugu (hau oso garrantzitsua da),
bestelako hitz, ideia edo pistarik eman gabe :
“Hau KASU ERREALA DA, orain dela urte batzuk hiri handi batean gertatutakoa, eta zuek egin beharko diozue aurre erronka honi: Bulegoz betetako 40 solairuko eraikin batean, jendea kexu da hiru igogailuak motel
baitabiltza. Zer egingo zenukete jendea kexu ez izateko? Nola konponduko zenukete?”
Ikasgela lau edo bost pertsonako taldetan banatuko dugu, eta 5 minutu emango dizkiegu IDEIA JASA egiteko
eta erantzunak idazteko. Banaka ere egin daiteke, baina taldeka egitea gomendatzen da. Ariketan nahi adina
erantzun eman daitezke. Berriz ere esango dugu ARAU bakarra bete behar dutela, oso garrantzitsua dena
sormena landu nahi dugunean:
EZ EPAITZEA. Ikaskide bakoitzak buruan dituen ideia guztiak esateko aukera izango du, betiere diskriminatzaileak ez badira, eta denak idatziko dituzte, epaitu gabe, inor barregarri utzi gabe edo ideia
bideragarria den ala ez aztertu gabe. Ariketaren fase honetan, ideia jasan, asmoa da ahalik eta ideia
gehien idaztea. Bestetik, ariketa honen bidez, hurrengo dinamikarako beharrezkoa den giro LASAIA
sortzen ari gara.
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5 minutu pasa eta gero, talde bakoitzak ozen esango ditu erantzunak, eta erantzun horiek arbelean idatziko
dituzte.
Erantzun guztiak bildu eta gero, eta denbora izanez gero, erantzun horiek multzokatu egin daitezke, guk hiru
bereizi ditugu, baina zuek segur aski gehiago egingo dituzue:
Planifikazio-irtenbideak: A-H hizkien arteko abizenak dituztenak 1. igogailuan igoko dira, I-P hizkien arteko abizena dutenak 2. igogailuan, eta Q-Z bitartekoak 3. igogailuan; solairu bakoitietara
doazenak 1. igogailuan igoko dira, bikoitietara doazenak 2. igogailuan, eta 3. igogailua jaisteko besterik ez da; bosgarren solairuraino oinez igo behar da…
Irtenbide teknikoak: potentzia handiagoa duen motorra jartzea, teknikari bati deitzea, beste igogailu bat egitea, txirrista bat egitea jaisteko… horiek normalean diruari dagokionez inbertsio handiagoa
behar dute.
Entretenimendu edo Denbora pasatzeko irtenbideak: irratia edo telebista jartzea, karaokea, saski
bat jartzea, antzerkia egin edo musika joko duen pertsonaren bat egotea…
ARIKETAREN ERANTZUNA:
Kasu erreal honetan ISPILUAK JARTZEA izan zen erantzuna, hirugarren irtenbideen moduko erantzuna,
entretenimendu eta denbora pasatzeko irtenbideekin lotutakoak.
Ariketa honetatik BI ONDORIO aterako ditugu:
1- Gure bizitzan edozein arlotan sortzen zaigun ERRONKA BAKOITZAREN aurrean ASKOTARIKO
IRTENBIDEAK daude, eta horietako askok balio dute. Ditugun baliabideak aztertu behar dira, eta
erronka zenbait ikuspuntutatik ikusi.
2- Arazoak askotan ez dira diruarekin konpontzen, GARRANTZITSUENA DA IDEIA ONA IZATEA, ETA
eskura ditugun BALIABIDEAK ONDO ERABILTZEA.
Beraz, dagoeneko baditugu ariketa honetako bi ondorioak eta arbelean apuntatuko ditu hurrengo jarduera
egiterakoan beti kontuan izateko.
3. Jarduera / 25´.
Behin sormenaren inguruan hitz egin eta arazoen aurrean erantzun ezberdinak eman ahal direla ikusi, ikasleak euren proiektuak sortzen hasiko dira. Horretarako, berreskuratuko dugu aurreko egunean ikasgelara
etorritako erakundeen izenak eta hauek jorratzen zituzten gaiak arbelean idatziko dira.
Ez badira elkarteak etorri ikasgelara ikasleek inkestan aurreikusitako beharrak edo gai zehatz baten inguruan izan daitezke proiektuak (“Etorkinen aurkako zurrumurruak ekiditu”, “Genero berdintasuna bultzatu”,
“Ikastetxeko alboko parkea txukundu”…). Hurrengo webgunean ideiak aurkitu ditzakezue: Proiektuak (Jolas
eta Ekin).
Ikasleak taldeetan banatzen ditugu eta sormena landuz, erakunde bakoitza laguntzeko edo gai bat lantzeko,
egin ahal dituzten ekintzen ideien ekaitza egin behar dute. Ikasleak ekintza ezberdinak joango dira proposatzen eta horretarako, momentuz, gauza bakarra izango dute kontuan, ateratzen diren proposamenak
saiatzea haientzat motibatzaileak izaten, horretarako haien interesetatik abiatzea garrantzitsua da (kirola,
informatika, mendia, musika, antzerkia, marrazketa, diseinu grafikoa, sukaldaritza, irratia, poesia...).
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Hau izan daiteke gidoia:
Zer egingo zenukete elkarte horri laguntzeko?
Zer hobetuko zenukete zuen auzo edo ikastetxean? Zeintzuk dira beharrak?
Nola lagunduko zenukete egoera hori hobetzen edo elkarteari laguntzen?
Zer egin dezakegu ikasleen artean?
Zer ikasi dezakegu ekintza hori garatzen?
Gogoaraziko zaie ideia jasa teknika berriro erabiliko dutela eta honetan arau bakarra dago: EZ EPAITZEA.
Saiatu behar gara ahalik eta proposamen gehien ateratzen. Talde bakoitzak kartulina bat edukiko du eta
ateratako ideia guztiak apuntatuko ditu.
4. Jarduera / 10´.
Ateratako proposamenekin zerrenda bat egingo da eta momentu honetan talde bakoitzak batekin geratu
behar da. Azpimarratu behar da garrantzitsua dela hurrengo saioan ikasgelaren aurrean aurkeztu eta defendatu beharko dutela haien proposamena. Talde bakoitzak proiektuak pentsatzerakoan hurrengo puntuak
kontuan izan behar dituzte (arbelean idatziko ditugu haien artean ekintzak pentsatzen dituzten bitartean):
1. Motibazioa: Zein erakunde edo gai erakartzen gaitu gehiago? Pentsatutako ekintzak motibatzen
gaitu? Bestetik, hurrengo galderak ere egin ahal dira: zer gustatzen zaigu egitea gure aisialdian?
Zertan gara onak? Nola bihurtu dezakegu gustatzen gaituena eta gure abileziak proiektu batean?
2. Originaltasuna: Gure ekintzak originalak/berritzaileak dira? Erakargarriak dira?
3. Denbora: Nahiko denbora daukagu egin nahi duguna egiteko? Zenbat saio edo aste geratzen dira?
4. Dirua: Pentsatutako ekintzarako zer behar dugu? Zenbat diru edo baliabide materialak behar
ditugu?
5. Koordinazioa erakundearekin: Elkartearekin geratzea edota kontaktatzea erraza da? Noiz egiten
dituzte bilerak? Norekin hitz egin behar dugu?
6. Konfiantza: Gai ikusten dugu geure burua ekintza hori egiteko?
Behin proposamenak idatzita eta saioa amaitu baino lehen ideia guztiak talde osoarekin konpartituko dituzte
eta hurrengo saiorako apuntatuko ditugu (edo kartulinak gorde/eskegi ikasgelan).
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4. FITXA

Proiektua diseinatzea

EGILEA: Jolas eta Ekin
GAIA: Hurrengo saioetan garatu beharreko proiektua aukeratzea.
HELBURUAK:
a) Proiektua aukeratzea.
b) Ikasleek jarduteko duten aukeraz hausnartzea..
GAITASUNAK:
a) Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia:

elkarrekin bizitzen jakitea.
b) Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: komunikatzen jakitea.
BALIABIDEAK:
a) Ordenagailua
b) Kartoi meheak (aurreko
saiokoak)
d) I. eta II. ERANSKINA
DENBORA: 55´

GARAPENA
1. Jarduera / 30´.
Hurrengo asteetan edo egunetan egingo duten proiektua saio honetan diseinatzen hasi behar dutela esango
diegu ikasleei, eta horretarako, aurreko saioko kartulinetan bildutako proiektuetako ideiak berreskuratuko
ditugu. Gerta daiteke taldea ekintza berri batekin etortzea. Horrela izatekotan, utziko diegu ekintza berri hori
garatzen, ez dago inolako arazorik, beti ere errealista bada.
Proiektuaren aukeraketa egiteko, lehendabizi, ikasgela berriro 4 - 5 taldeetan banatzen dugu eta Proiektu baten atalen fitxa (I. ERANSKINA) ematen diogu talde bakoitzari (aurreko saioko taldeak mantendu gomendatzen da). Eranskin horretan proiektuak diseinatzeko kontuan hartu behar dituzten atalak
agertzen dira. Baina zer da proiektu bat? Azaltzeko hurrengo definizioaren elementu nagusiak kopiatuko dugu arbelean:

PROIEKTUA:

Ekintza multzo bat ordenatuta eta artikulatuta
Denbora eta espazio zehatz batean
Baliabide materialak eta pertsonalak dituena
Eta helburu bat lortzeko aktibatzen direnak
Definizioa aurkeztu eta gero fitxaren atalak (I. ERANSKINA) banan-banan azalduko ditugu. Behin azalduta
talde bakoitzari Gure proiekturako txantiloiaren (II. ERANSKINA) kopia bat emango diegu. Aurreko saioko
taldeak mantenduz, aurreko egunean taldean idatzi zituzten ideia guztietatik bakarra aukeratu behar dute
II. ERANSKINA betetzeko, haien ustez, erakargarriena eta onena den proposamenetik abiatuta. Ariketa hau
egiteko I. ERANSKINA ezinbestekoa da, beraz ikasleei hau erabiltzea gomendatzen zaie.
Azkenik, talderen batek proposamena beste talderen batekin aldatu nahi badu, hori egiteko aukera emango
diogu. Edo bi talde proposamen berdina egin nahi badute egi dezakete, baina bi taldeek aurretik emandako
fitxa (II. ERANSKINA) bete beharko dute, bakoitzak berea.
Irakaslearentzako oharra:
Lagundukodieguhaienideiakidazten. Ez da errazabatzuetanhelburuakidazteaedo “hartzaile”hitzaulertzea.
Bestetik, komeni da taldebakoitzakidaztenduenarengaineanegotea. Izan ere, proiektuak errealista izan behar
du, eta dituzten aukerek eta baliabideek bat etorri behar dute.
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Gutxi gorabehera 20 minutu pasa eta gero, talde bakoitzak arbelara aterako da eta bere proposamena aurkeztuko die gainerako ikaskideei.
2. Jarduera / 20´.
Behin II. ERANSKINA, beteta, talde bakoitzak haien proposamena ikasgela guztiaren aurrean aurkeztuko
dute. Guztiak aurkeztu eta gero, ados jarri beharko dute, eta bakarra aukeratu. Momentu honetan taldeak ez
dira hain garrantzitsuak, ikasle bakoitzak bere iritzia eman ahal du besteen eta bere proiektuaren gainean
eta, askoz gehiago ere, beste talderen baten proiektu bat gehiago gustatzen bazaio horren aldeko apustua
egin ahal du. Ados jartzen ez badira, bozkatu egingo dute baina saiatuko gara guztien artean bat aukeratzen.
Eztabaidarako hurrengo puntuak kontuan izango ditugu:
• Proiektua aurrera eraman beharko dute, erreala izango da.
• Proposamen guztiak errealistak izan behar dira, gai izan behar dute aurrera eramateko. Horretarako, kontuan izan denbora, baliabideak…
• Proiektua ikasleentzat motibatzailea eta erakargarria izan behar da.
• Gogorarazi ikasleei besteen ideien aurrean amore ematen ikasi behar dutela edo ideiaz aldatu
ahal direla lasai asko.
•…
Honetarako, baliogarria izan daitezke ere aurreko saioan aipatutako eta kontuan izan beharreko puntuak:
1. Motibazioa: Zein erakunde/gai erakartzen gaitu gehiago? Eta pentsatutako ekintza motibatzen
gaitu?
2. Originaltasuna: Gure ekintzak originalak/berritzaileak dira? Erakargarriak dira?
3. Denbora: Nahiko denbora daukagu egin nahi duguna egiteko? Zenbat saio edo aste geratzen dira?
4. Dirua: Pentsatutako ekintzarako zer behar dugu? Zenbat diru edo baliabide materialak behar
ditugu?
5. Koordinazioa erakundearekin: Elkartearekin geratzea edota kontaktatzea erraza da? Noiz egiten
dituzte bilerak? Norekin hitz egin behar dugu?
6. Konfiantza: Gai ikusten dugu geure burua ekintza hori egiteko?
Proposamena aukeratu eta gero izen buru bat jartzen saiatuko gara, horrek asko balioko zaigu gero gazteek
proiektuarekin identifikatzeko. Horretarako, sormena erabiliko dugu ideia ekaitza metodologiarekin.
3. Jarduera / 20´. Ekintza gehigarria.
Ikasleei azalduko diegu jolas bat egingo dugula, eta jolas horretan, egoera denen artean konpondu behar
dutela.
Giza korapiloa:
Ikasle guztiak besoz beso elkarren ondoan biribilean jarri, eta besoak aurrerantz luzatuta ukabil bat
itxita eta bestea irekita izango dute. Biribila itxiz, ikasle bakoitzak irekita duen eskuaz beste pertsona
baten ukabila heldu behar du. Arauak:
Bukatu eta gero, talde handi bat besterik ezin da geratu.
Ezin dituzte ondoan dituzten ikaskideen eskuak heldu.a
Orain, korapiloa askatu behar dute, baina eskuak askatu gabe, hitz eginez eta denak elkarlanean arituta.
Helburua da zirkulu handi bat osatzea. Pertsonak egon daitezke zirkuluaren barnealdera edo kanpoaldera
begiratzen, berdin dio, helburua zirkulua egitea da.
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I. ERANSKINA

Proiektu baten atalak

PROIEKTUAREN IZENBURUA:
Nola deituko da gure proiektua? Zerk bereizten du gure proiektua? Nola borobiltzen dugu egingo dugun
guztia?
Proiektua izenburu bat izatea oso garrantzitsua da, taldeak proiektua bereganatzeko eta indarra izateko. Proiektuaren identitatea definitzeko funtsezkoa da eta, esaten den bezala, “aipatzen ez duguna ez da
existitzen”
HELBURUAK
Zer lortu nahi dugu? Zertarako egiten dugu?
Helburuak ondo finkatzea funtsezkoak dira proiektu bat proposatzeko eta helburu horiek
lortzearren, beharrezkoak diren jarduerak egiteko garaian. Ekintzaren xedea da.

HARTZAILEAK
NorI bideratuta dago gure proiektua? Nori lagunduko diogu edo zer hobetu nahi dugu?
Ekintza edo proiektua norentzat den, pertsona edo kolektiboa. Zenbat eta espezifikoagoa izan
hartzailea, orduan eta errazagoa da zer ekintza egin nahi ditugun pentsatzea. (Adibidez: errazagoa
da 5 urteko neska-mutil batzuentzako ekintza pentsatzea, 4 urtetik 12 urtera bitarteko neskamutilentzako ekintza bat pentsatzea baino. Izan ere, beharrak aldatu eta handiagoak dira, taldea
zenbat eta handiagoa edo askotarikoagoa izan).
ELKARTE PARTAIDEA / GAIA
Zer erakunde edo elkarterekin egingo dugu lan? Zer lantzen dute? Zein da bere helburua? Agian
ez dugu elkarte batekin lan egingo, orduan zeren inguruan izango da gure proiektua? Zein izango
da gure gaia? Zer landu nahi dugu? Generoa? Natura? Arrazismoaren kontrako ekintzak?...

JARDUERAK
Zer egin behar dut helburuak betetzeko?
Ezarritako helburuak betetzeko egiten diren ekintzak. Giza baliabideak, baliabide materialak, teknikoak, finantza-baliabideak… erabili behar izaten dira.

EGUTEGIA
Zenbat denbora behar dut jarduera guztiak egiteko? Ba al dut deborarik proposatutako guztia egiteko?
Proposatutako jarduera guztien programazioa.

BEHARREZKO BALIABIDEAK
Egin behar ditudan ekintzak egiteko, zer baliabide material behar ditut? Zer giza baliabide behar
ditut? Zenbateko kostua izango du?
Proiektuko ekintzak egiteko beharrezkoak diren baliabideak. Baliabideak materialak edo giza baliabideak izan daitezke. (Adibidez; elkarteko pertsona bati elkarrizketa egingo diogu. Baliabide materialak: grabatzailea, kamera edo sakelako telefonoa. Giza baliabideak: elkarrizketatu beharreko
pertsona. Kostua: elkarteraino autobusez joatea)
BESTE BATZUK
Proiektua garatzeko beharrezkoak diren beste eginkizunak: baimenak, jarduerak banatzea…

Finantziazioa/
Financiador
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II. ERANSKINA

Gure proiekturako txantiloia

PROIEKTUAREN IZENBURUA:
HELBURUAK

HARTZAILEAK

ELKARTE PARTAIDEA

JARDUERAK

EGUTEGIA

BEHARREZKO BALIABIDEAK

BESTE BATZUK

Finantziazioa/
Financiador
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5. FITXA

Jarduerak prestatzen

EGILEA: Jolas eta Ekin
GAIA: Hurrengo saioetan garatu beharreko proiektua diseinatzen hasiko gara.
HELBURUAK:
a) Proiektuan garatu beharreko jarduerak prestatzea
b) Ikasleek jarduteko duten aukeraz hausnartzea
GAITASUNAK:
a) Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia
digitala: komunikatzen jakitea.
b) Norberaren ekimenerako konpetentzia: egiten eta

ekimenez jokatzen jakitea
d) Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia:
elkarrekin bizitzen jakitea
e) Autonomiarako konpetentzia: izaten jakitea
BALIABIDEAK:
a) Ordenagailua
b) Post-itak
d) I. ERANSKINA
e) 4. Fitxako II. ERANSKINA
DENBORA: 55´

GARAPENA
1. Jarduera / 10´.
Berotzeko eta entzute aktiboa lantzeko jolas bat egiten hasiko gara.
“Guztiok batera zenbatu” jolasa:
Biribilean egingo dugu lan (ez ditugu aulkiak mugitu behar). Jolasaren helburua denon artean 50era arte
zenbatzea da. Arauak errazak dira, pertsona bakoitzak zenbaki bakarra esan dezake aldi bakoitzean.
Edonor hasiko da eta gero nahi duenak jarraituko du, ordena jakinik gabe, modu ausazkoan. Bi ikaslek
edo gehiagok batera hitz egiten badute berriz hasi beharko dugu.
Jolas honen bidez entzute aktiboa, beste ikaskideekin harremanak eta erronka kolektiboei aurre egitea landuko dugu. Ikasleek oso adi egon beharko dute beste ikaskideek keinuak egiten dituztenean. Gerta daiteke
hitz egin aurretik keinuren bat egiten saiatzea, batak bestea ez oztopatzeko… Jolasaren arauak errazak izanda ere, oso zaila da 50era arte zenbatzea.
2. Jarduera / 10´.
Aurreko dinamikan ikusi duguna kontuan izanda, taldearen koherentzia, kohesioa edo entzute aktiboaren
garrantzia. Horrekin eta antolakuntzarekin loturiko kasu praktikoa aurrera eramango dugu, proiektuan
garatu beharko dituzten jarduerak prestatzerako unean adibide bat izateko. Ekintza honen helburuak oso
garrantzitsuak dira hurrengo pausoak ondo egiteko; alde batetik, ikasleek egoera arrunt bateko ekintzak,
eginkizunak eta azpi-eginkizunak antzemango dituzte; beste aldetik, antzematen dituzten eginkizun guztiak
antolatzeko moduak ikusiko dituzte.
Hasi baino lehen ekintza eta zereginen definizioa aurkeztuko dugu:
Ekintza: Errealitatean eragina izaten duten jarduerak. Helburu bat lortzeko egiten dira.
Zeregina: Zeregin multzo batek ekintza bat osatzen du. Pertsona edo talde baten erantzukizunak
eta betebeharrak dira ekintza aurrera eraman ahal izateko.
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Hasteko, ikasleei hurrengo egoera planteatuko zaie, beraien bizitzan gerta daitekeena. Ozen irakurriko da
kasu praktikoa, eta irakurri ondoren honi konponbide bat emateko nola egingo luketen galdetuko zaie:
“Lagun talde bat zarete, betidanik elkar ezagutzen eta asteburu guztietan elkartzen zaretenak. Hiru aste
barru Iraultzaren urtebetetzea izango da, gaur falta den taldeko laguna, eta aurten ez dakizue zer oparitu
bere urtebetetzerako
Orduan, NOLA BANATUKO ZENITUZKETE ARDURAK GUZTION ARTEAN? NOLA ANTOLATUKO ZARETE
OPARIA EGUN HORRETARAKO IZATEKO?”
Ikasleen erantzunak eta ideiak entzun ondoren, Urtebetetzeko oparia (Denbora lerroa) (I. ERANSKINA),
proiektatuko da klasean, non proiektua denbora lerro batean irudikatzen den, kasu honetan urtebetetzeko
oparia. Helburua betetzeko ekintza bakoitzaren garrantzia azpimarratuko da. Horretarako, taldea kate handi
bat bezala ulertu behar dute eta kateko pieza batek huts egiten badu, hau da, ekintza bat aurrera eramaten
ez bada, helburua ez dela beteko edo txarrago aterako dela.
Zereginak identifikatzeko denbora lerroaren metodologia erabiltzen ari gara. Honetan lerro bat irudikatzen
da eta lerroaren amaieran lortu beharreko helburua. Egin beharreko ekintzak eta bete behar diren zereginak
ateratzeko hurrengo era erabiltzea proposatzen dizuegu:
Bukaeratik hasita: beharrezkoak diren zereginak identifikatzeko, beti galdera hau egin behar da:
Zer lortu behar izan dut helburu hau betetzeko? Ze ekintzak egingo ditut helburua lortzeko? Eta
zeintzuk dira ekintza horiek ondo ateratzeko bete beharreko zereginak?
Adibidez, sukalde bat muntatzeko, lehenago altzarien pieza guztiak jaso behar izan ditut, eta jasotzeko, eskatu behar izan ditut, eta eskatu baino lehen aukeratu. Beraz, sukaldea muntatu aurretiko
ekintzak “piezak aukeratu”, “piezak eskatu” eta “piezak jaso” izango dira.
Amaitzeko, Urtebetetzeko oparia (Ekintzen Kronograma / Zereginen kontrol taula) (II. ERANSKINA).
proiektatuko dugu edo bananduko dugu. Eranskin honetan Ekintzen kronograma bat aurkituko dugu.
Hau guztion arteko koordinaziorako eta antolaketarako tresna bat dela azalduko zaie. Honetan, taldearen
zereginak atera ondoren, arduradunak eta zereginen epeak aipatzen dira, beraiek proiektua adosterakoan
eta zereginak atera ondoren, proiektu edo ekintza baten zereginen kontrol taula izango da.
3. Jarduera / 20´.
Berriz hartuko dugu aurreko saioko (4.Fitxa) fitxa (II. ERANSKINA) non gure proiektuaren atal nagusiak
beteta dauzkagun (helburuak, hartzaileak…). Orain, aukeratu genuen proiektua burutzeko jarduerak, eginkizunak eta azpi-eginkizunak antzeman behar ditugu.
Momentu hau erabakigarria da, zeren eta eginkizunak eta azpieginkizunak ondo antzematen baditugu,
proiektua ondo ateratzeko giltzarri sendoa jarriko dugu. Hauek oso zehatzak eta argiak izan behar dira,
honek asko lagunduko die ikasleei eta guri hezitzaile bezala: bakoitzak argi eta garbi jakitea zer egin behar
duen. Hori egiteko oso argi izan behar ditugu helburuak eta hartzaileak, zehatzak izan behar dira, jardueren plangintza eta eginkizunen banaketa ondo definitzeko. Kontuan izan behar dugu eginkizunak ez direla
bakarrik izango ekintza/proiektu nagusiaren zatiak soilik, baita prestaketarako momentukoak ere, eta horiek
oso garrantzitsuak dira. Horretaz aparte, zenbat denbora daukagun jakin behar dugu eta zeintzuk diren
dauzkagun baliabideak edo erraz lortu ahal ditugunak.
Momentu honetan hezitzaileak asko gidatu behar du taldea eta aldez aurretik eginkizun zerrenda bat prestatuta edukitzea gomendagarria da. Ikasleek aukeratutako proiektutik abiatuta antzeman behar dituzte eginkizunak, eta gehienetan ikasleak ez dira kontziente egin beharreko gauzez eta guk estimulatu eta gidatu beharko ditugu, horregatik hezitzaileak eginkizun zerrenda bat prestatuta eramatea gomendatzen da. Hasiera
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batean ez ditugu gureak aipatuko eta denbora lerroaren bidez utziko diegu ikasleei zereginak antzematen
eta plangintza egiten.
Hau egiteko ikasleak taldeka banatuko ditugu eta denbora lerroan oinarrituta kronograma betetzen hasiko
dira. Talde bakoitzari Ekintzen Kronograma / Zereginen kontrol-taula fitxa (III. ERANSKINA) emango diogu
eta betetzen hasiko dira. Gerta daiteke ikasleek ez jakitea helburua lortzeko pausoak zeintzuk diren. Hori
gertatuz gero, zenbait galdera proposatu ahal dira ikasleei laguntza eskaintzeko:
Zein da gure helburu nagusia? Eta helburu hori lortzeko ekintza nagusia?
Zer egin behar dugu ekintza hori antolatzeko? Zeintzuk dira egin behar ditugun zereginak ekintza ondo prestatzeko? Zein da lehenengo gauza? Nola antolatu ahal gara?
Nola koordinatuko gara? Zein da gure komunikaziorako kanala izango?
Baimenak behar ditugu? Adibidez: Eskolako areto nagusia erabili nahi badugu Zuzendaritzaren baimena beharko dugu.
Baliabideak eskatu edo lortu behar ditugu? Nork dauzka behar ditugun materialak? Nork utzi ahal dizkigu
gauzak?
Kanpora begirako komunikazioa nola egingo da? Nola lortuko da jendea erakartzea? Nola ailegatuko da zuen
ekintzaren informazioa haiengana? Nork egingo du kartela? Eta sare sozial eta whatsapp-en bidez zabaltzeko
mezuak eta irudiak? Eta gurasoei bideratutako ekintza bada, nork idatziko du haientzako eskutitza? Eta nola
zabalduko duzue eskutitz hori?
Kanpoko erakundeekin koordinazioa egon beharko litzateke? Norekin? Herrian edo auzoan ba al dago lagundu
ahal gaituen beste erakunderik? Ezagutzen duzue zuen gaia lantzen duen eragilerik? Eta nahiz eta zuen gaia ez
jorratu jendea erakartzen duen edo aktiboa dagoen eragilerik?
Bestetik, gure herriko udalak jorratzen al du gure gaia? Lagundu ahal digu?
…
Ideia gehiago emateko Adibidea: Karaoke Kulturala (IV. ERANSKINA). erakutsi ahal diegu. Honetan, proiektu
erreal baten ekintzen kronograma ikusi ahal izango dugu: Karaoke Kulturala.
Kronograma betetzeko hurrengo dinamika proposatzen da: 5 minutu pasa eta gero talde bakoitzak betetako
orrialdea edo orrialdeak eskuineko taldeari emango dizkio. 5 minutu izango dituzte beste taldearen proposamena irakurtzeko, beste batzuk gehitzeko eta iruzkinak egiteko. Dinamikarekin jarraituko dugu orrialde
guztiak talde guztietatik pasa arte.
Iradokizun bat: PROIEKTUAREN BIDEOA / DIFUSIOA
Ondo legoke, ekintza hau dagoeneko atera ez bada, prozesu osoa jasoko duen ikasleren bat edo bi egotea. Hauek argazkiak egin eta bideo bat sortu ahal dute, behin proiektua amaitzerakoan, egindako lan
guztia balioztatzeko eta publiko egiteko (ikastetxeko aldizkaria, auzoko egunkari/aldizkaria, irratia…).
Eskola eta kolektiboaren web-orrian edo sare sozialetan jartzea erraza izan daiteke eta hortik aurrera
auzoko edota herri/hiriko hedabideetan zabaltzea ere proposatzen da.
Amaitzeko, atera diren ekintza eta zeregin guztiak denbora lerro batean eta kronograman kokatuko ditugu
hauek aurrera eramango dituzten arduradunak aipatuz.
• Taldeak orekatuak izan behar dira.
• Kontuan hartu zenbat denbora behar den jarduera bakoitza egiteko, taldeetan ikasle gehiago edo
gutxiago izan daitezen.
• Izan daiteke taldeak zeregin edo ekintza nagusiaren jarduera ezberdinetarako sortzea eta/edo
batzordeka (komunikazio taldea; koordinazio taldea, logistika taldea…).
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I. ERANSKINA

Urtebetetzeko oparia (Denbora lerroa)

Finantziazioa/
Financiador
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Oparia eman

Oparia Prestatu

Erosketak

Tarta eta kandelak prestatu
(Ane)

Oparia nork eramango duen adostu
(Unai)

Tarta eta kandelak prestatu
(Ane)

Oparia nork eramango duen adostu
(Unai)

Tarta eta kandelak erosi
(Olatz eta Nerea)

Oparirako papera eta postala erosi
(Nikola, Gari eta Jessica)

Joan oparia erostera
(Ane, Miren eta Iker)

Dirua bildu
(Janire eta Unai)

Informazioa partekatu whatsapp taldean
(Itxaso)

Atera opariaren ideiak/informazioa.
(Miren, Itxaso eta Iban)

Geratu Iraultzarekin bihar
(Miren, Itxaso eta Iban)

Whatsapp taldea dinamizatu eta koordinatu
(Mikel eta Bea)

Sortu whatsapp taldea
(Mikel)

1. ASTEA

2. ASTEA

3. ASTEA

Mirenekezin du dirurik
jarri. Besteekin hitz
egin eta irtenbidea
bilatu.

Itxasok ez dauka mugikorra. Norbait arduratuko da berari informazioa ematen

OHARRAK

II. ERANSKINA

Oparia erosi

Informazioa bildu:
zer edo zer behar
du? Zer gustatuko
litzaioke izatea?

Whatsapp
taldea
egin taldeko komunikazioa egoteko eta
guztion artean koordinatzeko

EKINTZAK, ZEREGINAK ETA ARDURADUNAK

PROIEKTUAREN IZENBURUA: Urtebetetzeko oparia
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Urtebetetzeko oparia

(Ekintzen Kronograma / Zereginen kontrol taula)

29

30

6. Ekintza

5. Ekintza

Finantziazioa/
Financiador

6.2. Zeregina (Arduraduna)

6.1. Zeregina (Arduraduna)

5.2. Zeregina (Arduraduna)

5.1. Zeregina (Arduraduna)

4.2. Zeregina (Arduraduna)

4.1. Zeregina (Arduraduna)

3.2. Zeregina (Arduraduna)

3.1. Zeregina (Arduraduna)

2.2. Zeregina (Arduraduna)

2.1. Zeregina (Arduraduna)

1.2. Zeregina (Arduraduna)

1.1. Zeregina (Arduraduna)

1. epea
(data)

2. epea
(data)

3. epea
(data)

EGUTEGIA
4. epea
(data)

5. epea
(data)

OHARRAK

III. ERANSKINA

4. Ekintza

3. Ekintza

2. Ekintza

1. Ekintza

EKINTZAK, ZEREGINAK ETA ARDURADUNAK

PROIEKTUAREN IZENBURUA:

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA

Ekintzen Kronograma
Zereginen kontrol-taula

Karaokea.

Karaokea dinamizatu.
(Mario eta Marta)

Karaoke prestatu eta antolatu. (Xabi eta
Lorea)

Inskripzioak kudeatu. (Asier eta Ania)

Sare sozialentzako edukiak sortu. (Ivan eta
Sergio)

Gonbidapen gutuna idatzi eta familiei bidali.
(Aitziber eta Adrián)

Kartelak egin eta eskolatik itsatsi. (Aitziber
eta Eneritz)

Ekintzen jarraipena egin.
(Pedro eta Miriam)

Whatsapp taldea sortu informazioa guztiei
heltzeko. (Janire eta Unai)

Ordenagailua, proiektore, mikrofono, bozgoragailuak eta abestiak lortu. (Miren, Itxaso
eta Janire)

Eskolako areto nagusia erabiltzeko baimena
lortu. (Amaia eta Eder)

Zerrendako abestiak deskargatu. (Iban
etaPatri)

Eskolako familien jatorria aztertu eta 50
abestietako zerrenda egin aztertutakoa
kontuan izanda. (Amaia eta Eder)

ASTEA 1

ASTEA 2

ASTEA 3

Oso garrantzitsua da jarraipena eta kontrola eramatea jakiteko taldeko guztiak
zer egiten ari diren.

Materiala uzten ez badigute aisialdi taldeak mikrofonoa eta bozgoragailuak ditu.

KOMENTARIOAK

IV. ERANSKINA

Kanpo komunikaziorako taldea.

Barne komunikaziorako taldea.

Materialak eta
baimenak lortu.

Egin abestien zerrenda eta lortu.

EKINTZAK, ZEREGINAK ETA ARDURADUNAK

PROIEKTUAREN IZENBURUA: Karaoke Kulturala. Bizikidetza sustatzen gure institutuan.
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Adibidea: Karaoke Kulturala

Finantziazioa/
Financiador
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Eginkizunak betetzen

6. FITXA
EGILEA: Jolas eta Ekin

eta konpromisoa bultzatu.

GAIA: Taldeetan egin
beharreko zereginen kontrola
eta autokontrola.

GAITASUNAK:
a) Gizarterako eta
herritartasunerako
konpetentzia: elkarrekin
bizitzen jakitea
b) Komunikazio-konpetentzia
eta konpetentzia digitala:
komunikatzen jakitea.

HELBURUAK:
a) Proiektuan garatuko diren
ariketak kontrolatzea.
b) Ikasleriaren erantzukizuna

d) Ikasten ikasteko
konpetentzia: pentsatzen
jakitea eta ikastea
BALIABIDEAK:
a) Ordenagailua
b) Papelografoa
d) I. ERANSKINA
DENBORA: 55´

GARAPENA
Proiektua martxan egonda, ekintza eta zeregin bakoitzaren aurrerapenen kontrola eramatea garrantzitsua
da; autoebaluazioa lortuz. Horretarako, saio honetatik eta zereginak bukatu arte, aurreko fitxan betetako
Ekintzen Kronogramaren bidez (I. ERANSKINA) zereginen kontrola egingo da.
*Ikasleek eta irakasleek taula moldatu ahal dute, euren proiektuaren eta ariketen arabera.
1. Jarduera / 10´.
“Walk On Project” proiektuaren bideoa ikusten hasiko gara. Bertan, gizarte-erakunde bat agertzen da,
helburua gaixotasun neurodegeneratiboentzako terapiak bilatzea duena. Bideoa jarri aurretik, ordea,
azaldu behar da erakundeak urtero prestatzen duela ekintza anitzeko egun bat, boluntarioek antolatzen,
koordinatzen eta dinamizatzen dutena. Kirol- nahiz kultura-ekintzak izaten dira, helburua izanik gaixotasun
neurodegeneratiboekiko sentsibilizazioa eta ikerkuntza medikurako diru-bilketa:
• Estropatada – Walk on Project (3’33”)
Bideoa ikusi ostean, ikasleei galdetuko diegu ea ideiaren bat bururatu zaien proiekturako.
Gustatu zaizue bideoan agertu den ekintzaren bat?
Sar dezakegu baten bat proiektuan?
Jarraian, Ekintzen Kronogramari helduko diogu eta eginbeharren kontrolari nahiz eguneratzeari ekingo diogu (I. ERANSKINA). Lehenengo berrikuspen hau talde txikitan egingo dugu; horrela, denon parte-hartzea
erraztuko dugu, betebeharrak, ardurak eta konpromisoak gogoratuz. Ariketa honen beste helburua osagarriren bat edota eginbehar berriren bat sortzea da, proiektua aberasten jarraitzeko asmoz. Horiek kronograman gehitzen joango gara, arduraduna eta helmuga-data ezarriz.
2. Jarduera / 20 min.
Taldeka kontrola egin eta gero, gelakide guztien artean ekintzen kronograma birpasatuko da. Kontrol honen
helburu nagusiak bi dira: falta diren zereginak identifikatzea, zeregin berriak gehitzea. Ardurak berrikusiko
dira eta, beharrezkoa izanez gero, ardurak berriz esleituko dira.
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Garrantzitsua da gogoraraztea eginbehar guztiak bere garrantzia dutela eta horiek betetzeak ekintzen garapen egokiari eragiten diola eta, ondorioz, proiektuari.
Garrantzitsua da eginbeharren artean zeinei emango diegu lehentasuna eta, bestetik, zeregin guztiei epea
ezartzea; horregatik, garrantzitsua da Ekintzen Kronograma ondo betetzea.
Eginbeharren kontrolaren inguruko gomendioak:
• Aurrerapenen berrikuspena saio guztietan egingo da, amaitu arte.
• Taldetan eginbeharren banaketa era parekide batean emango da.
• Talderen batek bere lana bukatu badu, ebaluatzen da ea beste talde bati lagundu ahal dion.
• Proiektua ariketa bakarra izatekotan, aurrera eraman baino lehen bilera bat egin behar da, eginbeharrak, ardurak… birpasatzeko.
3. Jarduera / 25´.
Geratzen den denbora, falta diren zereginak egiteko izango da. Talde guztiak lanean jartzen dira.
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6. Ekintza

5. Ekintza

4. Ekintza

Finantziazioa/
Financiador

6.2. Zeregina (Arduraduna)

6.1. Zeregina (Arduraduna)

5.2. Zeregina (Arduraduna)

5.1. Zeregina (Arduraduna)

4.2. Zeregina (Arduraduna)

4.1. Zeregina (Arduraduna)

3.2. Zeregina (Arduraduna)

3.1. Zeregina (Arduraduna)

2.2. Zeregina (Arduraduna)

2.1. Zeregina (Arduraduna)

1.2. Zeregina (Arduraduna)

1.1. Zeregina (Arduraduna)

1. epea
(data)

2. epea
(data)

3. epea
(data)

EGUTEGIA
4. epea
(data)

5. epea
(data)

OHARRAK

I. ERANSKINA

3. Ekintza

2. Ekintza

1. Ekintza

EKINTZAK, ZEREGINAK ETA ARDURADUNAK

PROIEKTUAREN IZENBURUA:

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA

Ekintzen kronograma
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7. FITXA

Parte-hartze soziala eta eginbeharrak

EGILEA: Jolas eta Ekin
GAIA: Parte-hartzea eta taldeen eginbeharren kontrola eta autokontrola.
HELBURUAK:
a) Proiektuan garatuko diren ariketak kontrolatzea.
b) Ikasleriaren erantzukizuna eta konpromisoa
bultzatzea.
GAITASUNAK:
a) Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia:

elkarrekin bizitzen jakitea.
b) Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia
digitala: komunikatzen jakitea.
d) Ikasten ikasteko konpetentzia: pentsatzen jakitea
eta ikastea.
BALIABIDEAK:
a) Ordenagailua eta proiektorea
b) Bozgorailuak
d) I. ERANSKINA
DENBORA: 55´

GARAPENA
Ikasleak lantaldetan banatu baino lehen parte-hartzearen inguruko eztabaida bat sustatuko da. Parte-hartze
sozialaren garrantzia ulertzea funtsezkoa da eta horretarako gure jendartean eman diren kasu ezberdinen
azterketa egingo da, jendearen elkarlanari esker lortu diren helburuak eta proiektuak ikusarazteko eta ikasleak motibatzeko.
Ondoren, proiektuarekin jarraitzeko, ikasleek kontrol fitxa beteko dute non doazen jakiteko, euren lana
autoebaluatzen joateko eta eman behar dituzten pausuak argi izateko.
Lana antolatu ostean denbora izango dute ekintzak prestatzen jarraitzeko.
1. Jarduera / 10´.
Parte-hartzearen inguruan hitz egiteko eta gure jendartean eman diren kasuak/proiektuak ikusarazteko bideo hauek proiektatuko dira. Hasteko, 2. Fitxan ikusi genuen bideoa berriz ikusiko dugu, parte-hartzea oso
ondo azaltzen duelako:
• Parte-hartzea (2’24”)
Jarraian, hauetako bideo bat ikustea gomendatzen da. Hauetan herritarren parte-hartzearen bidez aurrera
eramandako proiektu errealak aurkezten dira:
• Gaia: Garapena Komunitarioa/Herritartasun Aktiboa:
“ASTRA/GERNIKA” (4’48”) eta “MERKATUA/PORTUGALETE” (3’25”)
Irakasleak edota ikasleek besteren bat ezagutzen badute, erakutsi dezakete.
2. Jarduera / 10´.
Jarraian, proiektuarekin jarraituko dugu eta orain arte egindako zereginak birpasatuko dira (I. ERANSKINA).
Helburua da proiektuaren kontrola egitea. Horretarako, gelakide guztien artean ekintzen kronograma birpasatuko da: falta diren zereginak identifikatu eta berriak gehitu. Ardurak berrikusiko dira eta, beharrezkoa
izanez gero, ardurak berriz esleituko dira.
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Garrantzitsua da gogoraraztea eginbehar guztiak bere garrantzia dutela eta horiek betetzeak ekintzen garapen egokiari eragiten diola eta, ondorioz, proiektuari.
Garrantzitsua da eginbeharren artean zeinei emango diegu lehentasuna eta, bestetik, zeregin guztiei epea
ezartzea; horregatik, garrantzitsua da Ekintzen Kronograma ondo betetzea.
Eginbeharren kontrolaren inguruko gomendioak:
• Aurrerapenen berrikuspena saio guztietan egingo da, amaitu arte.
• Taldetan eginbeharren banaketa era parekide batean emango da.
• Talderen batek bere lana bukatu badu, ebaluatzen da ea beste talde bati lagundu ahal dion.
• Proiektua ariketa bakarra izatekotan, aurrera eraman baino lehen bilera bat egin behar da, eginbeharrak, ardurak… birpasatzeko.
3. Jarduera / 25´.
Geratzen den denbora, falta diren zereginak egiteko izango da. Talde guztiak lanean jartzen dira.
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6. Ekintza

5. Ekintza

4. Ekintza

6.2. Zeregina (Arduraduna)

6.1. Zeregina (Arduraduna)

5.2. Zeregina (Arduraduna)

5.1. Zeregina (Arduraduna)

4.2. Zeregina (Arduraduna)

4.1. Zeregina (Arduraduna)

3.2. Zeregina (Arduraduna)

3.1. Zeregina (Arduraduna)

2.2. Zeregina (Arduraduna)

2.1. Zeregina (Arduraduna)

1.2. Zeregina (Arduraduna)

1.1. Zeregina (Arduraduna)

1. epea
(data)

2. epea
(data)

3. epea
(data)

EGUTEGIA
4. epea
(data)

5. epea
(data)

OHARRAK

I. ERANSKINA

3. Ekintza

2. Ekintza

1. Ekintza

EKINTZAK, ZEREGINAK ETA ARDURADUNAK

PROIEKTUAREN IZENBURUA:

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Ekintzen kronograma
Ekintzen Kontrol Taula

Finantziazioa/
Financiador
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8. FITXA

Abileziak sustatzen eta eginkizunak betetzen

EGILEA: Jolas eta Ekin

konpromisoa bultzatzea.

GAIA: Abileziak identifikatu,
horien inguruan eztabaidatu
eta taldeetan egin beharreko
zereginen kontrola eta
autokontrola kudeatu.

GAITASUNAK:
a) Gizarterako eta
herritartasunerako konpetentzia:
elkarrekin bizitzen jakitea.
b) Komunikazio-konpetentzia
eta konpetentzia digitala:
komunikatzen jakitea.
d) Ikasten ikasteko konpetentzia:
pentsatzen jakitea eta ikastea.

HELBURUAK:
a) Proiektuan garatuko diren
ariketak kontrolatzea.
b) Ikasleriaren erantzukizuna eta

BALIABIDEAK:
a) Ordenagailua
b) Proiektorea
d) Bozgorailuak
e) I. ERANSKINA
f) II ERANSKINA
g) III. ERANSKINA
DENBORA:
55´

GARAPENA
Gero eta gehiago hitz egiten ari dira abilezien garrantziaz esparru askotan: psikologian, lan munduan, unibertsitatean… Hezkuntza prozesuaren alde garrantzitsuenetako bat delako, alde batetik, maite ditugun pertsonekin
bizitza on eta kalitatezkoa bizi ahal izateko eta, bestetik, oso lotuta daudelako gure ikasketetan edo lanean izango
ditugun emaitzekin, hainbat ikerketaren arabera.
Egiten ari garen Ikasketa Zerbitzu Solidario proiektuaren helburuetako bat, berez, hau da: ikasleen abileziak eta
konpetentziak garatzea proiektua egiten duten bitartean.
Saio honetan, hasieran abileziaz aritu ostean eta proiektuarekin jarraitzeko, ikasleek kontrol fitxa beteko dute, non
geratu ziren buruan izateko, euren lana prozesu osoan zehar autoebaluatzeko eta eman behar dituzten pausoak
argi izateko.
Behin lana antolatuta dagoenean, denbora izango dute ekintzak prestatzen jarraitzeko.
1. Jarduera / 10´.
Dinamika honetan abilezien inguruan hausnartuko dugu. Horretarako, hitz zopa bat egiten hasiko gara (I. ERANSKINA). Honetan, abileziekin lotuta dauden substantiboak eta aditzak bilatu beharko ditugu (II. ERANSKINA).
Hitz zopa taldeka edo banaka egin daiteke. Beste aukera bat da denon artean egitea. Horretarako, proiektorean
hitz zopa jarri beharko litzateke eta guztion artean betetzen saiatu. Hitz bat ikusten duten bakoitzean ikasleak
arbelera aterako dira hitza idaztera.
Erantzunak lortu ondoren (5 min), klase guztiarekin batera banan-banan hitz guztiak irakurri eta hurrengo galderen gainean hausnartuko dugu:
Zer ikasten ari zara proiektuarekin?
Uste duzu hitz zopan aipatzen diren abileziak garatzen ari zarela? Zergatik?
Baliogarria izango al da zure bizitzarako?
Hurrengo bideoa jarri daiteke “¿Qué son las habilidades sociales y cómo desarrollarlas?” (4’15”) laguntza modura, oso ondo dago talde lanean aritzen garenean kontuan izateko.
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2. Jarduera / 10´.
Jarraian, proiektuarekin jarraituko dugu eta orain arte egindako zereginak birpasatuko dira (III. ERANSKINA).
Helburua da proiektuaren kontrola egitea. Horretarako, gelakide guztien artean ekintzen kronograma birpasatuko
da: falta diren zereginak identifikatu eta berriak gehitu. Ardurak berrikusiko dira eta, beharrezkoa izanez gero,
ardurak berriz esleituko dira.
Garrantzitsua da gogoraraztea eginbehar guztiak bere garrantzia dutela eta horiek betetzeak ekintzen garapen
egokiari eragiten diola eta, ondorioz, proiektuari.
Garrantzitsua da eginbeharren artean zeinei emango diegu lehentasuna eta, bestetik, zeregin guztiei epea ezartzea; horregatik, garrantzitsua da Ekintzen Kronograma ondo betetzea.
Eginbeharren kontrolaren inguruko gomendioak:
• Aurrerapenen berrikuspena saio guztietan egingo da, amaitu arte.
• Taldetan eginbeharren banaketa era parekide batean emango da.
• Talderen batek bere lana bukatu badu, ebaluatzen da ea beste talde bati lagundu ahal dion.
• Proiektua ariketa bakarra izatekotan, aurrera eraman baino lehen bilera bat egin behar da, eginbeharrak, ardurak… birpasatzeko.
3. Jarduera / 35´.
Geratzen den denbora, falta diren zereginak egiteko izango da. Talde guztiak lanean jartzen dira.
Hemendik aurrera eta proiektua amaitu arte saio guztietan zereginen kontrol hau egingo dugu. Geratuko diren
saioen kopurua irakasleak erabakiko du ekintzak garatzeko epeen arabera.
EBALUAZIOA ETA OSPAKIZUNA
Azkeneko saioan ebaluazioa eta amaiera egingo da. Taldeak adostu behar du zelako amaiera eman nahi
dion (merendola, jolasen bat, argazkiak…); kontuan hartuta 30 minutu inguru izango dituztela.
Ospakizunera proiektuan parte-hartu duten pertsonak edo erakundeak gonbidatu ahal dituzte.
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I. ERANSKINA

Hitz zopa: Gaitasunak bilatzen

Finantziazioa/
Financiador
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II. ERANSKINA

Erantzunak

Erantzunak:
1. Autoezagutza
2. Sormena
3. Planifikazioa
4. Motibazioa
5. Iniziatiba
6. Taldelana
7. Komunikazioa
8. Kooperazioa
9. Enpatia
10. Baikortasuna
11. Konfiantza
12. Autonomia
13. Erantzunkizuna

Finantziazioa/
Financiador
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Finantziazioa/
Financiador

6. Ekintza

5. Ekintza

6.2. Zeregina (Arduraduna)

6.1. Zeregina (Arduraduna)

5.2. Zeregina (Arduraduna)

5.1. Zeregina (Arduraduna)

4.2. Zeregina (Arduraduna)

4.1. Zeregina (Arduraduna)

3.2. Zeregina (Arduraduna)

3.1. Zeregina (Arduraduna)

2.2. Zeregina (Arduraduna)

2.1. Zeregina (Arduraduna)

1.2. Zeregina (Arduraduna)

1.1. Zeregina (Arduraduna)

1. epea
(data)

2. epea
(data)

3. epea
(data)

EGUTEGIA
4. epea
(data)

5. epea
(data)

OHARRAK

III. ERANSKINA

4. Ekintza

3. Ekintza

2. Ekintza

1. Ekintza

EKINTZAK, ZEREGINAK ETA ARDURADUNAK

PROIEKTUAREN IZENBURUA:

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA

Ekintzen kronograma
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9. FITXA

Ebaluaketa eta ospakizuna

EGILEA: Jolas eta Ekin

GAITASUNAK:
a) Gizarterako eta
GAIA: Prozesu guztiaren inguruko herritartasunerako konpetentzia:
ebaluazioa egitea.
elkarrekin bizitzen jakitea
b) Komunikazio-konpetentzia
HELBURUAK:
eta konpetentzia digitala:
a) Proiektuaren ebaluazioa egitea. komunikatzen jakitea
b) Ikasleriaren iritziak eta
d) Ikasten ikasteko konpetentzia:
hobekuntzak batzea.
pentsatzen jakitea eta ikastea

BALIABIDEAK:
I. ERANSKINA
DENBORA: 55´

GARAPENA
1. Jarduera / 10´.
Proiektuarekin amaitzeko, ebaluazio idatzi bat egitea komenigarria da, bakoitzak bere iritzia emateko eta
hauek kontuan hartzeko etorkizunean (I. ERANSKINA).
2. Jarduera / 10´.
Orain, ebaluazio dinamiko bat egite proposatzen da. Ikasleek borobil bat osatuko dute eta dinamizatzailea
borobilaren erdian geratuko da (lehengo txandan dinamizatzailea egongo da erdian eta gero txandakatzen
joango dira).
Dinamizatzaileak pertsona guztiak begiratuko ditu eta baten aurrean geratuz hurrengo esaldia esan eta osatu
beharko du: “Maite zaitut…”. Esaldia bukatzeko, prozesuan zehar egindako zerbait adierazi behar du.
Adibidez: “Maite zaitut… asko lagundu nauzulako”, “Maite zaitut… oso langilea izan zarelako”, “Maite zaitut…
oso ondo komunikatu zarelako”, “Maite zaitut… oso kartel politak egin dituzulako”...
Egindako gauzak edota pertsonaren ezaugarriak izan daitezke.
Pertsona hori tokiz mugitu behar da, baina seguruenez ezaugarri edota egindako hori beste pertsonaren
batek ere egin duenez, horiek ere lekuz aldatu beharko dira. Arin mugitzen ez denak (tokia lortu ez duena)
borobilaren erdian jarri beharko du (lehenengo txanda dinamizatzaileak beteko du eta hurrengo txanda,
mugitzen azkena denak; horrela behin eta berriz egin daiteke), beste baten aurrean jarri eta jolasarekin
jarraitu (“Maite zaitut…”).
3. Jarduera / 35 min.
Geratzen den denbora ospakizuna garatzeko izango da. Elkartearekin batera eta parte hartu duten eragileekin ospakizun bat egitea gomendatzen da. Ez badugu beste elkarte edo eragileren batekin lan egin,
ikasleekin bakarrik egingo da. Honen helburua ikasleak saritzea da, haiek egin dutena baloratu ahal izateko
eta amaiera goxo bat emateko egindako lan eta esfortzu guztiari. Ez da ospakizun oso handia eta konplexua
egin behar, nahikoa da elkartzearekin, argazkiak ikusi edota “merendola” bat prestatzearekin, berriro ere,
egindakoa eta lortutakoa baloratzeko.
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I. ERANSKINA

EBALUAZIOA
IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
IKASTETXEA
IKASGELA
DATA
PROIEKTUA
Zein zen zuen proiektua eta zein helburua?
Ondo atera da? Zergatik?
Nola ebaluatuko zenuke zure taldekideen lana? Ondo antolatu
zarete?
Erakunde edo talde batekin lan egin baduzu, nola ebaluatuko
zenuke horren parte-hartzea?
Proiektua egin baino lehen egiteko gai zinela uste zenuen? Zein
zailtasun aurreikusten zenituen?

IKASITAKOA
Zerbait ikasi duzu egindako lanarekin? Zure ustez, ikasitakoa
baliogarria izango al da zure bizitzarako?
Zure hezkuntzaren protagonista sentitu zara?
Zure ustez garrantzitsua al da horrelako ekintzak egitea ikasgeletan? Zergatik?
Proiektua ikasgai honetan egitea aproposa iruditu zaizu? Zergatik? Beste ikasgai egitekotan zein ikasgaian izan daiteke?
Eta, bururatzen zaizkizu beste ikasgai batzuetan egin ahal diren proiektuak?

DINAMIZATZAILEA
Dinamizatzailearen azalpenak argiak izan dira? Proiektuaren
garapenarekin lagundu gaitu?
Interesa eta asmo ona erakutsi du? Entzun gaitu?

IRAKASLEA
Interesa eta inplikazioa erakutsi du? Antolatzen lagundu gaitu?
Proiektua eta saioen partaide aktiboa izan da?

OROKORRA
Zure proiektua garatzea gustatu zaizu? Nola sentitu zara?
Orain emaitzak ikusita, egin duzun lanak merezi izan duela
uste duzu?
Ikasketa eta zerbitzu solidarioan egin duzuna beste norbaitekin komentatu duzu? Norekin?
Beste ikasleei horrelako zerbait egitea gomendatuko zenieke?
Zergatik?

Balorazio orokorra egin 1etik 10era:

1

2

3

4

5

6

7

8

Finantziazioa/
Financiador
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bideo loturak
1. FITXA
Parte-hartzea eta ikastea bat al doaz?
“Mesede-katea”.

6. FITXA
Eginkizunak betetzea
“Walk On Proyect”

1. FITXA
Parte-hartzea eta ikastea bat al doaz?
“Zerbikas”.

7. FITXA
Parte-hartzea eta
eginkizunak
“Parte-hartzea”.

2. FITXA
Nire auzoa eta parte-hartze soziala
“Parte-hartzea”.

7. FITXA
Parte-hartzea eta
eginkizunak
“Astra/Gernika”

2. FITXA
Nire auzoa eta parte-hartze soziala
“Entzun/Escuchános”

7. FITXA
Parte-hartzea eta
eginkizunak
“Merkatua/Portugalete”

3. FITXA
Nori eta nola lagundu?
“Zer da eta zertarako
balio du sormenak?”.

8. FITXA
Gizarte abileziak eta
eginkizunak
“Qué son las habilidades
sociales y cómo desarrollarlas”
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