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Zer egingo dugu proiektuan zehar?

Schools for Resilience-ek (SfR) eskolako ingurumen hezkunt-
zan ikuspuntu berri bat sartzen du, komunitate-ekintzan eta 
soziokonstruktibismoan oinarritzen dena (non ikastea 
prozesu aktibo eta eraikitzailea den).  

Bertan, ikasleek beren komunitaterako egokienak diren 
erantzunak de�nituko dituzte, beti ere ikuspuntu positibo 
eta eraikitzaile batetik. Proiektuak ekimenaren, ekintzailetza-
ren eta sormenaren zentzua bultzatzen du, XXI. mendeko 
eskola egi bihurtzea ahalbidetuko duena: kanpoko mundura 
irekia, metodologia didaktiko berritzaileak erabiliko dituena 
eta ikaskuntza ikasleentzat esanguratsua egingo duena. 

Zer da erresilientzia?

Erresilientzia zailtasunari aurre egiteko gaitasuna  (ezbehar 
pertsonal batetik hondamendi handi bateraino), esperien-
tziatik ikastea eta horren ondorioz indartzea da.

Komunitate-erresilientzia, komunitate batek talde 
moduan zailtasun bat gainditzeko eta bertatik ikasteko 
gaitasuna da. 
Erresilientzia sozio-ekologikoaren helburua, etorkizun 
iraunkor baterako beharrezkoak diren  ingurumen-, gizarte- 
eta ekonomi erronketarako egokitzapena hobetzea da. 
Trantsizio Hirien mugimenduak, aldaketa klimatikoari eta 
energia merkearen amaierari komunitateek eurek gidaturik 
ematen dieten erantzun modura azaltzen du kontzeptu hau. 
Mugimendu hori da beren iraunkortasuna eta erresilientzia 
hobetzeko kontzientzia pizteko eta ekintza antolatzeko 
komunitate-ekintzen adibide arrakastatsuenetako bat.

Zein hezkuntza-ikuspuntu?
 
Place Based Learning (PBL) hautatu dugu proiektuaren helburuak lortzeko metodologia egokiena delakoan. 
PBL metodologiaz zera ulertzen dugu: “tokiko ingurumenaren alderdi guztiak (tokiko egoera kultural, histo-
riko eta soziopolitikoak, eta ingurumen natural eta eraikia barne) biltzen dituen hezkuntzaren ikuspuntua, 
ikaskuntzarako testuinguru integratzaile moduan”.

PBL metodologiak ikaskuntza, lekuen eta pertsonen ezaugarri berezituekin lotzen du. Gizartearen aldaketa-
rako prozesu bat hasten du, ikaslea tokiko testuinguruan txertatuz eta eskola eta komunitatearen arteko 
norabide bikoitzeko parte-hartze aktiboa sortuz. PBLren bidez, ikasleek tokiarekiko nolabaiteko harrotasuna 
garatzen du, ulertu egiten du eta tokiko bizitzan parte hartzeko eta berau hobetzeko konpetentziak garatzen 
ditu. 



Zer egingo dugu? 

Hilabete batzuetan zehar Euskal Herriko, Danimarkako, 
Irlandako, Italiako, Letoniako eta Erresuma Batuko zenbait 
ikastetxetan eta euren komunitateetan gure ikuspuntua 
probatuko dugu. 

12 eta 16 urte arteko ikasleek euren komunitatea balora-
tuko dute eta iraunkortasuna eta tokiko erresilientzia 
hobetzeko proposamen bat diseinatuko dute, lau esparru 
hauetako bati lotuta: elikadura, hondakinak, energia eta 
mugikortasuna. 

Zer emaitza espero dira?

Emaitza nagusiak ondorengo hauek izango dira:

· Europako tokiko erresilientzia esperientziei buruzko hezkuntza-baliabideak
· PBLn oinarrituriko sekuentzia didaktiko bat
· sekuentzia, curriculum eta tokiko komunitate desberdinetara egokitzeko gida bat.

Material hauen bitartez era honetako ingurumen hezkuntza bat lortzen lagundu nahi dugu:  

· tokiko konponbideen bidez erronka globalak ulertu eta hauei era positiboan erantzutean zentratua 
· zeinaren bitartez ikasleek iraunkortasunari euren tokiko komunitatearen behar eta ezaugarrien  
  araberako ekarpen propioa eraikiko duten
· ikastetxeen eta kanpoko munduaren arteko 
  harremanak sendotuko dituena,
  irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ikasleentzat 
  nahiz gizartearentzat esanguratsu eginez.

Nor gara?

Ingurumen hezkuntzarako ikuspuntu berri bat garatzean 
interesaturik dauden Europako erakundeen talde bat gara. 
Ikuspuntu horrek metodologia didaktiko berritzaileak 
erabiliz iraunkortasunean eta tokiko erresilientzian jartzen 
du enfasia modu sortzaile eta aktibo batean.
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Iraupena:

2013ko azaroa –  2016ko urria

Informazio gehiago:

Proiektuaren koordinatzailea
Aranzadi Zientzia Elkartea: rmartinez@aranzadi-zientziak.org

Erakunde bazkideak
VIAC (Denmark):  pa@viac.dk
Municipality of Olginate (Italy):  rocco.briganti@specchiomagico.org
Cultivate (Ireland) : davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Latvia): inese@videsskola.lv
Field Studies Council (United Kingdom): richard@�eld-studies-council.org

www.schools-for-resilience.eu

Proiektu hau Europako Batzordearen laguntzarekin �nantzatu da. 
Publikazio honen ardura osoa bere autorearena da. Batzordeak ez du 
hemen zabaldutako informazioaz egin daitekeen erabilpenaren ardurarik.
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