


Mundua hankaz gora BIGARREN HEZKUNTZAN definitzen den 
proposamena da Iturrama BHI institutuan burutzen den “iturrama solidarioa” 

disziplinarteko proiektuaren barruan ulertzen dena, non hezkuntza 
departamentu guztiek parte hartzen duten.



Proiektu hau ARGAZKILARITZAKO ikasgaian burutu zen eta SEI 
ERAKUNDEAREKIN elkarlanean aritu ginen. Bi ideia izan ziren 
proiektuaren abiapuntua:

1-. INTERKULTURALIDADEA.

2-. ARTE GARAIKDEA

Biak uztartuz eta modu kooperatiboan hiriarekin elkarrizketa bat sortu 
nahi izan genuen, espazio publikoan interbentzio bat eginez.



Proiektu honen HELBURU NAGUSIA:

KOMUNITATE INTERKULTURAL BAT SORTU ETA ALDARRIKATZEA 
litzateke.

Hiri berdinean bizi diren jatorri ezberdinetako nerabeen elkarretaratze 
bat eginez eta harremanetan jarriz.

Elkarrekin eta talde lanean arte garaikideko proiektu bat garatu zuten

JR artistak sortutako INSIDE OUT proiektuan parte hartuz.

https://youtu.be/rR_kG51MelM
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IKASKETA ZERBITZUA



Zein izan zen zerbitzua?

1. Bai nerabeak izateagatik baita sistemak berak duen pertsona migranteekiko 
ikuspen ezaren estrukturagatik edota “paperik gabekoak” izateagatik ikuspen 
ezaren arazoa bere integrazio prozesuan pisuzko arazoa izaten da.

2. Komunitate baten parte bihurtu ziren Iruñeko nerabeak ziren eta hala erakutsi 
zen.

3. Bere sare sozialak haunditzeko aukera eman zien iruñan jaiotako nerabeak 
ezagutuz.

4. Bestearengatik jakinmina sortu zien, estereotipoak puskatzen lagundu zien.
5. Kultura sortzaileak izan ziren einean beraiek izan ziren komunitateari mezua 

eman zietenak. Proiektuaren aktoreak izanik beraien burua ahaldundu zuten.

Sei erakundeko 
partaideei ikuspena 
eman zien, 
bere aurpegien 
erakusketaren 
bitartez 
hirian zegoen 
kultura aniztasuna 
erakutsi zen.



Iturrama bhi-ko ikasleei beraien hirian
etorri berri ziren gazteei harrera 
emateko
aukera eman zien. Baita 
kulturaniztasunak ematen duen 
aberastasuna disfrutatzeko aukera 
eman ere bai.

1. Bestearengatik jakinmina sortu zien, estereotipoak puskatzen lagundu zien.
2. Kultura sortzaileak izan ziren einean beraiek izan ziren komunitateari mezua eman 

zietenak. Proiektuaren aktoreak izanik beraien burua ahaldundu zuten.
3. Burua irekitzen lagundu zien beste gazte batzuen egoera desberdinak ezagutuz.
4. Nahiz eta kultura ezberdinak eduki, guztien ikuspuntuak hurbildu eta hain desberdinak ez 

garela ikusi ahal izan zuten.



PROIEKTUAREN EBALUAZIOA



1. Bestearengatik jakinmina sortu zien, estereotipoak puskatzen lagundu zien.
2. Kultura sortzaileak izan ziren einean beraiek izan ziren komunitateari mezua eman zietenak. Proiektuaren 

aktoreak izanik beraien burua ahaldundu zuten.
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