
ERREFUXIATUEKIN BAT 

EGINEZ! 

JANARI BILKETA  



LAUAIZETA IKASTOLA 



3 taldetan banatuak 

Bi irakasle gelan 

Behar eta egoera oso anitzak 

Motibazio falta handia gehiengoak 

 

 

 

  2. DBHko ikaslegoa    64 



 

Zer egin dezakegu ikasleek 

gaitegia barneratu eta modu 

aktiboan parte hartzeko? 



➔ Ikasleen egoerak: zerbait egiteko nahia piztu. 

➔ Iazko hitzaldian elkartrukatutako ideiak: motibagarriak. 

➔ Ikastetxe eta Lankideen arteko babesa: indarra 

➔ Aurretik egindako proiektuen esperientzia positiboak: 

beldurrik eza, segurtasuna. 

  IDEIAK… NONDIK? 



Zertan oinarritu? 



6) (...) Eta giza eskubideak erreferente unibertsal moduan erabiltzea 

(...), eskubideak urratuta dituzten (...) gizarte-taldeekin eta 

pertsonekin solidarioak izatea eta jarrera eta egoera 

baztertzaileak eta bidegabeak salatzea. (...) 

8) Gaur egungo gizarteen arazoak zein diren jakitea, (...)  eta 

ekintza alternatibo eraginkorrak sustatzea eta abian jartzea, ... 

11) Talde-lana egitea eta eztabaidetan eta debateetan parte 

hartzea jarrera konstruktiboa, irekia, arduratsua, kritikoa eta 

tolerantea izanda eta iritziak eta proposamenak behar bezala 

arrazoituta. Orobat, desadostasunak eta elkarrizketa gizakien ateko 

gatazkak eta gatazka sozialak konpontzeko bidea dela ikusi beharko 

dute, eta taldeko lan-teknikak landuko dira, bai sormenezko lorpen 

komun bat izateko, bai eta pertsonaren eta taldearen elkarrekintza 

nagusi den gizartean egoki txertatzeko ere.  

     

    

   

     

  

 

236/2015 DEKRETUA ETAPAKO 
HELBURUAK 

 



(...) 

Bigarren mailan, biztanleria aztertzen da, 

biztanleriaren portaera eta joera 

demografikoak eta haien ondorioak. 

(...)      

     

    

   

     

    

   

     

      

  

     

    

   
 

236/2015 DEKRETUA EDUKIAK 
 



• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitalerako konpetentzia 

Informazioa bilatzea eta komunikatzea ... 

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

Hainbat iturrietatik informazioa bilatzea, (...) ikasitakoa mobilizatzea eta beste testuinguru 

eta egoera batzuetara eramatea. 

• Elkarbizitzarako konpetentzia. 

Norberaren portaerak giza eskubideen oinarrian dauden printzipio etikoak eta 

elkarbizitzaren oinarri diren gizarte-ohituretatik eratortzen diren arauak betetzea. 

• Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

Proiektuak sortzea (...), proiektuen plangintza egitea (...). Ekimena izatea eta ekite-

prozesua erabakitasunez eta eraginkortasunez kudeatzea (...) 

• Norbera izaten ikasteko konpetentzia . 

Bizitzan zehar agertzen diren sentimendu, pentsamendu eta ekintza pertsonalez gogoeta 

egitea eta haiek sendotzea edo egokitzea, haien gaineko balorazioaren arabera, bere 

burua etengabe hobetuz pertsona osorik errealizatzeko. 

 

236/2015 DEKRETUA GAITASUNA
K 
 



Curriculumean eta ikasleen beharrak ikusirik 

 UNITATEA sortu: 

NON BIZI GARA? 

BIZTANLERIA ETA MIGRAZIOAK IKERTZEN 

 

BIZTANLERIA ETA MIGRAZIOAK UNITATE 
DIDAKTIKOA 

3) Korrelazio egokiak ezartzea zenbait 

herrialdetako adierazle ekonomikoen eta 

adierazle demografiko eta kulturalen artean, 

haien ezaugarri bereizgarri zenbait adieraztea eta 

hipotesiak egiten ahalegintzea.4) Gizarteari 

buruzko informazioa (historikoa, demografikoa 

eta ekonomikoa) bilatzea, erregistratzea eta 

egoki tratatzea, eta lortu nahi den helbururako 

iturri egokienak erabiltzea (bibliografia, 

estatistikak, dokumentazioa, etab.), 

informazioaren teknologia berriak barne. 

5) Landa-eremuen eta hiri-eremuen hazkundea, 

hiri- eta landa-espazioaren funtzio-

desberdintasuna eta haietan gertatzen diren 

arazo batzuk aztertzea, eta jakintza hori zenbait 

eremutako adibideetan erabiltzea, tokikoetan 

zein mundukoetan.6) Deskribapen-lan errazak 

egitea, banaka edo taldean, irakaslearen 

laguntzarekin, zenbait iturri erabiliz eta egokia 

den informazioa aukeratuz eta eskema edo gidoi 

batean sartuz, eta azterketaren emaitzak zuzen 

eta lexiko egokia erabiliz adieraztea.7) Gertaera 

eta prozesu historiko garrantzitsuen arrazoiak eta 

ondorioak identifikatzea, haien artean loturak 

egitea, eta gizarte-gertaerek hainbat arrazoi izan 

ditzaketela ohartzea.8) Euskal Herriko lurraldeen 

bilakaera historikoa lurralde haientzat bereziki 

garrantzitsuak diren une historikoetan kokatzea, 

Espainiako, Europako eta munduko historiaren 

testuinguruan, eta une horien esanahi politikoa, 

ekonomikoa eta kulturala adieraztea.9) Arte-

adierazpen garrantzitsuenak ezagutzea eta 

balioestea, bai bere ingurune hurbilekoak, bai eta 

urrunagokoak ere, ulertzeko kultura guztiek 

lagundu dutela gizateriaren garapen 

artistikoan.10) Ondare historiko, artistiko, kultural 

eta naturala estimatu eta balioestea, bai berea, 

bai beste kultura batzuetakoa, haiek 

errespetatzeko eta babesteko bidea den aldetik. 



Curriculumean oinarrituta GURE UD 

ARAZO EGOERA: 

Bart gauean Donostiara 500 errefuxiatu iritsi dira eta bertako 

jendea kexaka hasi da, lana kenduko digutela esanez.  Hasi 

dira zurrumurruak Donostia eta inguruetan. 



2018 - 2019 ikasturtea 

 

1. Munduko biztanleria aztertzen. 

2. Zer da migrazioa? Aurreiritziak lantzen. 

Hausnarketa eta eztabaida. 

3. Irudiak aztertu 

4. Siriako gerra. 

5. Musikak batzen gaitu 

6. Berrien txokoa 

5. Zer egin dezakegu? 

6. Janari bilketa antolatu 

 

Helburua: Kontzientziazioa 

Azken ekitaldia: Janari bilketa errefuxiatuentzat 

Jarduerak 



1. Munduko biztanleria 4 saio 

❖ Zenbat pertsona gara 

munduan? 

❖ Non bizi gara? 

❖ Nola aztertzen da biztanleria? 

❖ Tasak  eta definizioak aztertu 

eta praktikan jarri 



2. Zer da migrazioa? Aurreiritziak 
lantzen 

Baliabide desberdinak erabili ditugu 



Hausnarketa eta eztabaida 4 saio 

Zer dira aurreiritzi, estereotipo eta 

zurrumurruak? Eta arrazismoa? 

BIDEOAK ikusi eta aztertu ditugu  

gelan. 



Hausnarketa eta eztabaida Bideo anitz 

Aurreritziak 

Testigantzak 

ADNaren bidaia: nondik 
gatoz? 

Zer diote albistegiek? 

“El viaje de su vida” 



3. Irudiak aztertu Saio 1 



4. Siriako gerra 2 saio 

The European refugee crisis 
and Syria explained 

 Neska baten bizitza gerran dagoen 
herrialdean 

Refugiados. Salvados 

Siriako haurrak. Unicef Siriako gerra bost minutuan 
azaldua 



5. Musikak batzen gaitu Aukerako 
lana 



5. Berrien txokoa Lan 
pertsonala 



IKASLEEnEMOZIOAK GELAN... 



IKASLEEK ZERBAIT EGIN NAHI ! 



Arbelean ideia zaparrada idatzi.  

Utopiak baztertu  

Egingarriak aukeratu 

PROPOSAMENAK !  





6. Janari bilketa antolatu 

1. Zein pausu jarraitu behar dugu? 

2.  Zaporeak taldea 

3. Zereginak: 

a. Eskutitzak  

b. Esku orriak 

c. Kartela  

d. Pankarta 

e. Aurkezpena 

f. Komunikazioa 

4. Mezua zabaldu ! 

5. Bilketa azken egunean 

Helburua: Kontzientziazioa 

Azken ekitaldia: Janari bilketa errefuxiatuentzat 

Jarduerak 



1. Zein pausu jarraitu behar ditugu? Janari bilketa 
antolatzen 

★Jardueren ZERRENDA egin 

★  TALDEKA banatu ikasleak.  



2.  Zaporeak taldea Janari bilketa 
antolatzen 

Harremanetan jarri eta janari bilketa adostu. 

Ikastetxera hurbildu ziren ikasleei HITZALDIA ematera 

eta Zaporeak taldearen lana ezagutu genuen hurbiletik. 



3. ZEREGINAK: a) Eskutitzak Janari bilketa 
antolatzen 

Guraso, elkarte, 

liburutegi, 

prentsa… 

bidaltzeko 

eskutitzak garatu. 



3. ZEREGINAK: b) Esku orriak Janari bilketa 
antolatzen 



3. ZEREGINAK: c) Kartela Janari bilketa 
antolatzen 



3. ZEREGINAK: d) Pankarta Janari bilketa 
antolatzen 



3. ZEREGINAK: e) Aurkezpena Janari bilketa 
antolatzen 

2 edo 3naka, 

DBHko ikasle 

guztiei  eta 

gurasoei 

aurkezpenak. 



3. ZEREGINAK: f) Komunikazioa Janari bilketa 
antolatzen ● Ikasleek Intxaurrondo, Egia eta Donostialdeako 

erakundeen zerrenda osatu. 

● Intxaurrondo eta Egiako eskolekin 

harremanetan jarri 

● Janari bilketaren berri eman denei 

Prentsan eta sare sozialetan 



4. Mezua zabaldu! Janari bilketa 
antolatzen 

Esku orriak banatu eta kartelak auzotik jartzera! 

http://drive.google.com/file/d/1IWIT0x5dMnkPmDS3cXqKBin6oG6nZ7DV/view


5. BILKETA Azken eguneko 
festan 

LESBOSERA 
BILDUTAKO GUZTIA! 



1)Oinarrizko demografia-kontzeptuak erabiltzea 

biztanleriaren portaerak ulertzeko. 

2) Euskal Herriko, Espainiako eta Europako egungo gizarteen ezaugarri 

bereizgarriak aztertzea, gizarte talde askok osatzen dituztela ohartzea, 

eta irizpide kritikoz aztertzea immigrazioak dakarren 

aniztasun-handitzea. 

(…) 

236/2015 DEKRETUA EBALUAZIO 
IRIZPIDEAK 

3) Korrelazio egokiak ezartzea zenbait 

herrialdetako adierazle ekonomikoen eta 

adierazle demografiko eta kulturalen artean, 

haien ezaugarri bereizgarri zenbait adieraztea eta 

hipotesiak egiten ahalegintzea.4) Gizarteari 

buruzko informazioa (historikoa, demografikoa 

eta ekonomikoa) bilatzea, erregistratzea eta 

egoki tratatzea, eta lortu nahi den helbururako 

iturri egokienak erabiltzea (bibliografia, 

estatistikak, dokumentazioa, etab.), 

informazioaren teknologia berriak barne. 

5) Landa-eremuen eta hiri-eremuen hazkundea, 

hiri- eta landa-espazioaren funtzio-

desberdintasuna eta haietan gertatzen diren 

arazo batzuk aztertzea, eta jakintza hori zenbait 

eremutako adibideetan erabiltzea, tokikoetan 

zein mundukoetan.6) Deskribapen-lan errazak 

egitea, banaka edo taldean, irakaslearen 

laguntzarekin, zenbait iturri erabiliz eta egokia 

den informazioa aukeratuz eta eskema edo gidoi 

batean sartuz, eta azterketaren emaitzak zuzen 

eta lexiko egokia erabiliz adieraztea.7) Gertaera 

eta prozesu historiko garrantzitsuen arrazoiak eta 

ondorioak identifikatzea, haien artean loturak 

egitea, eta gizarte-gertaerek hainbat arrazoi izan 

ditzaketela ohartzea.8) Euskal Herriko lurraldeen 

bilakaera historikoa lurralde haientzat bereziki 

garrantzitsuak diren une historikoetan kokatzea, 

Espainiako, Europako eta munduko historiaren 

testuinguruan, eta une horien esanahi politikoa, 

ekonomikoa eta kulturala adieraztea.9) Arte-

adierazpen garrantzitsuenak ezagutzea eta 

balioestea, bai bere ingurune hurbilekoak, bai eta 

urrunagokoak ere, ulertzeko kultura guztiek 

lagundu dutela gizateriaren garapen 

artistikoan.10) Ondare historiko, artistiko, kultural 

eta naturala estimatu eta balioestea, bai berea, 

bai beste kultura batzuetakoa, haiek 

errespetatzeko eta babesteko bidea den aldetik. 



EBALUAZIOA 

Nola ebaluatu dugu? 
 

❖ ADIERAZPENA %40-50 

1.Jardueran ikasitakoarekin, biztanleria, tasak...: 

Froga idatzia. 

❖ EKOIZPENA %40-50 

Taldean egindako lana 

Blogean Berrien Txokoa idaztea 

Gelako lana 

Parte hartzea 

Musikak batzen gaitu, puntuazio gehigarria 

❖ JARRERA %10-20 

Jarrera positiboa, harremanak ikaskide eta 

irakasleekin 



EBALUAZIOA 

http://drive.google.com/file/d/1Si9fhnWghUUO7LkpMsYSjpEGZp3IIhfv/view


Irakasleak Zer hobetu? 

HUTSUNEAK/HOBETZEKO 
 

- Diziplinartekoa izan 

zitekeen...aberasgarriagoa… 

baina ezin iritsia.  

- San Telmorekin elkarlana: 

denbora falta. 

- Koordinazio lan handia eskatu 

digu irakasleoi, adib. 

aurkezpenetan. 

- Ikasturte amaieran izateak, 

estresa eta janaria bilketa 

klaseak bukatu ostean izan 

ziren 

INDARGUNEAK: 
 

- Motibazio handia 

 

- Ikastetxe eta lankideen 

babesa 

- Hurrengo batean berriro 

egiteko ausardia eta gogoa. 

 



Ikasleak Zer hobetu? 

INDARGUNEAK: 
 

- Motibazio handia, ilusioa  

- Bakoitzak bere abiaduran  

lan egiteko aukera eman 

du 

- Horrelako proiektuekin 

zerbait lortu daitekeela 

sinistea. Emaitzak emaitza, 

fruitua ikusi dute eta 

autoestimua asko handitu 

zaie. 

HUTSUNEAK/HOBETZEKO 
 

- Lan mota desberdinak 

garatu behar zituzten eta 

batzuk azkarrago amaitu. 

Beste lan gehigarrietan 

jarri behar izan. Eta beste 

batzuk ezin amaituz 

- -Esku orriak euskara 

soilean. Anekdota 



JANARI BILKETA ONDORIOAK 

 

 

Aurten Lauaizetan berriro 

egiteko asmoa, hobekuntzak 

txertatuz. 
 



Jende txiki askok 

leku txikietan gauza txikiak eginez 

mundua alda lezake.  
Eduardo Galeano 


