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SfR - Ikastetxeen eta tokiko komunitateen artean loturak 
sustatzeko hezkuntza-programa

Schools for resilience (SfR) diziplinarteko ikastaroa da, eta gaur egunean munduak aurrean dituen 
klima-aldaketaren erronkak lantzen ditu. Hezkuntza-programa honen oinarria erresilientziaren kont-
zeptua da, eta haren helburua da ikasleek eta komunitateek klima-aldaketaren aurrean duten erresi-
lientziarako gaitasuna garatzea. Horretarako, Place-based learning (PBL) printzipioetan oinarritzen da.

Ikastaroa konpetentzietan oinarritutako proiektu malgu gisa garatzen da, eta irakasleek beharren 
arabera egokitu egin dezakete. Proiektuaren helburua, beraz, honako hau da:

«Ikasleek komunitateen erresilientzia kontzeptua ulertzea, gertueneko inguruneetan dauden erronka 
errealak aztertuta, eta tokiko komunitatearekin lankidetzan, irtenbide zehatzak eta iraunkorrak gara-
tzea eta horiek praktikan nola garatu ezartzea.»

Proiektuak helburu hauek ditu:

• Ikasleek komunitateen erresilientzia kontzeptua ulertzea.
• Ikasleen arteko lankidetza sustatzea zer informazio behar duten eta nola bildu behar duten 
identifikatzeko.
• Ikasleek mundu mailako erronken aurrean tokiko erantzunak garatzea eta haien inguruan
  eztabaidatzea.
• Komunitatean garatutako erresilientziaren inguruko ekimenetan parte-hartze aktiboa izatea.
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2016 urtean zehar, Danimarkako, Letoniako, Italiako, Irlandako, Galeseko eta Euskadiko ikastetxeek 
programaren metodologia egiaztatzeko proiektu pilotua jarri dute praktikan. Dokumentu honetan jaso 
ditugu SfR modulua ikastetxeetara eta komunitateetara egokitzeko prozesuan irakasleak orientatzeko 
aholku eta gomendio batzuk. Gida hau, beraz, herrialde bakoitzeko curriculum nazionalera egokitzeko 
programa berritzailea sortzeko orientagarri izan daiteke, eta aldi berean, ingurumen-hezkuntzan ikus-
pegi berritzailea eman dezake.

Jarraian, lor daitezkeen emaitza positibo batzuk deskribatu ditugu: 

• Alderdi batzuk ikasketa-planera egokitzea. 
• Hezkuntza arloko eta ikastetxeko langileen eta ikasleen, eta tokiko komunitatearen arteko
   lankidetza areagotzea.
• Ikasleen artean komunikazioa eta lankidetza garatzea. 
• Ikasleak  «zer egin dezaket?» galderaren inguruan kontzientziatzea eta bizi diren sistema
   habiaratuekin inguruan erantzukizunaren zentzua garatzea.
• Komunitatearekiko harrotasun-sentimendua eta bizi diren inguruarekiko kontzientziazioa
   areagotzea.
• Komunitatearekiko konexio- eta kide-sentimendua areagotzea.

Nola txerta dezakegu SfR gure ikastetxeetan? 

SfR modulua ikastetxean txertatzeko, honako hauek egin ditzakegu:

 1
Gure herrialdeko hezkuntza-curriculumean ikasleen ahalduntzearekin eta iraunkortasunarekin lotutako 
gako konpetentziak identifikatzea. Danimarkan, esaterako, nahiko erraza da SfR metodoa egokitzea, 
ikasleek ikaskuntza behaketa eta ikasketa propioetan oinarritzen baitute eta naturarekiko, ingurumena-
rekiko eta osasunarekiko erantzukizun-sentimendua hartzen dute. Horrek izan behar diren jarrerekin 
eta garapen iraunkorraren aurrean eta naturarekin gizakiak duen elkarreraginean jarraitu beharreko 
ekintzekin lotuta potentzial propioa izateko konfiantza eskuratzea ahalbidetzen dio. Gogoratu behar da 
SfR programa komunitatearen ahalduntzearen eta balioen ingurukoa dela.

 2
Ikasgai jakinak SfR-ko hezkuntza-programarekin lotzea. Komunitateetako erresilientziaren kontzeptua 
hobeto egoki daiteke ikasgai jakin batzuetara (natura-zientziak, gizarte-zientziak), aldiz, beste batzuk 
(geografia, matematika) Place-based Learning metodologian (PBL) sar daitezke. Komeni da, beraz, 
programa ikasgai desberdinetan zatitzea. Kontuan izan behar da hezkuntza-programako material 
batzuk ingelesez daudela, beraz, hizkuntza hori lantzeko erabil daitezke eskolak bideoekin, eskolaz 
kanpoko placecheck motako jarduerekin eta informazio garrantzitsua biltzen. 

2



 3
Herrialde batzuek berrikuntzara eta partaidetza-proiektuetara irekitako plataforma espezifikoak dituzte. 
Letonian, esaterako, «proiektuaren astea» izenekoa aukera ona izan zen SfR programa garatzeko. 
Bestalde, Irlandan, programa 15-16 urteko ikasleek hauta dezaketen trantsizio-urtean garatu zen, eta 
horri esker, hezkuntza-programa sakonago eta denbora luzeagoan landu ahal izan zen. Beste aukera 
batzuetan, eko-taldeak edo curriculumetik kanpoko jarduerak daude, eta horietan SfR metodologia 
erraz egoki daiteke. Hala ere, garrantzitsua da parte-hartzaileak programako metodologian benetan 
konprometituta eta interesatuta egotea. Hala, beraz, konpromisoa bermatzeko testuinguru egokiena 
topatu behar da, eta astean gutxieneko ordu kopuru bat ezarri, ikasleei prozesuari buruz hausnartzeko 
benetako aukera eman ahal izateko.

Danimarkan, esaterako, ikastaroa zientzietako ikasgaiaren diziplina arteko proiektu gisa garatu zuten, 
eta ikasleek gai zientifikoetan oinarritutako problemekin lan egin zuten. 

Gainditu beharreko erronka posibleak
Baliteke herrialde batzuek ikasketa-plan zurruna izatea, ekintza komunitarioak, erresilientzia edo PBL 
ezezagunak zaizkien eta edukietan oinarritutako curriculumarekin. Denbora-falta programa egokitzeko 
arazoa baldin bada, Place-based learningen oinarritzen diren jarduerei lehentasuna ematen saiatu 
behar da, tresna bikaina baita konpetentzia ugari eskuratzeko eta hobetzeko, balio eta kontzeptu 
berriak lantzen diren bitartean. Gomendagarria da muga horri etekina ateratzea ere, jarduera laburrak 
eginez, esaterako, marrazki bizidunak, film laburrak eta jolasak, ikasleen aldetik parte-hartze handia-
goa lortzeko.
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Nola txerta dezakegu SfR programa ikastetxeko erakundean 
eta irakasleen lanean? 

Oro har, bazkide diren sei herrialdeetan, irakasleek eurek erabaki zuten SfR proiektuari zenbat denbora 
eskainiko zioten. Jakina denez, eskola-saioei ordu gehiago eskainita, komunitateen erresilientziari, balio 
sozialei eta kide-sentimenduari buruz ulermen handiagoa eskuratu ahal izango dute ikasleek. SfR progra-
ma aukera ona da irakasleen arteko lankidetza sustatzeko eta kide den eskolan nahiz komunitatean 
jardunbide egokiak errepikatzen laguntzeko. Jarduera multzoan deskribatutako jarduerak erraz txerta 
daitezke eguneroko errutinetan, eta horrek irakasleentzako ikaskuntza-prozesu informalagoa, berritzailea-
goa eta erakargarriagoa ekar dezake. Ez da ahaztu behar SfR programa neurri handi batean eskolatik 
ateratzea eta «benetako bizitza» eta komunitatearen erronkak arakatzea dela, gure ikasleei oinarrizko 
balioak irakasten dizkiegun bitartean. 

Hori dela eta, komeni da irakaslea zuzenean inplikatzea eskola-ordutegiaren barruan hezkuntza-programa 
egokitzeko lanetan. SfR programan inplikatutako irakasle ugarien artean lankidetza sendoa ezartzea lortuz 
gero (banakako irakasgaien mugak gainditzen dituen zeharkako programa da), arrakasta bermatuta dago. 
Irakasleek, beraz, SfR moduluaren hezkuntza-programa osoaren ezarpena diseinatu beharko dute. Guztira 
22 eskola-orduko iraupena duela kalkulatzen da, ordubeteko eskoletan banatuta. Proiektuaren iraupen 
erreala ikastetxe bakoitzaren beharren arabera egokitu egin daiteke. Hala ere, kontuan izan behar da 
eskola-orduak murrizteak eragin kaltegarria izango duela kontzeptu gakoen ulermenean eta praktikan 
jartzeko fasean. Jarduera batzuk, ikasleen autoebaluazioa eta jarduera multzoko jarduera jakin batzuk, 
curriculumetik kanpoko jarduera gisa egin daitezke, prozesua indartzeko. 

SfR programak ikuspegi positiboa sustatu behar du beti ingurumen-gaiei eta komunitatearen ongizatean 
lagun dezakeen irtenbideei dagokionez. 

Hondamendietan eta krisietan arreta berezia jarriz gero, baliteke ikasleak ikaratzea, inspiratu ordez. Ezko-
rra izatea saihestu behar da, beraz, eta eskuaren ereduarekin lan egin. Tresna hori erabilgarria izan daiteke 
programa testuinguruan jartzeko eta eskolaren eta irakasleen helburuak ezartzeko. 

• Ezagutzak
  Ikasleek gogoeta egin behar dute ezagutzei buruz eta erresilientziaz jokatu.
• Transferigarritasuna
  Beharrezkoa da jarduerek testuinguru geografiko eta gizatiar ugari biltzen dituztela 
  bermatzea.
• Esperientzia 
  Ikaskuntzan erabilitako metodo pedagogikoak.
• Trebakuntza
  Ikasleek irtenbide eraginkorrak praktikan jartzea ahalbidetuko dieten gaitasunak eskuratuko 
  dituzte.
• Balioak
  Komunitateen erresilientzia sustatzen duten balioak.
• Testuingurua
  Familia-kontakizuna, ikaskuntza ikasleentzat garrantzitsua izatea ahalbidetzen 
  duena eta balio egokiak sustatzen dituena.

4



Nola uler dezakete irakasleek komunitateen erresilientziaren 
kontzeptua ikasleengan jokabide-aldaketa sustatzeko?

Erresilientziaren kontzeptua lantzeko, ezagutza sakona izan behar da Lurraren berotzeari, negutegi-
efektuko gasei, iraunkortasunari eta gure munduak gaur egun dituen arazo orokorrei buruz, eta horiek 
 tokiko gure komunitateetan dituzten ondorioak ulertu behar dira. Komunitateko erresilientzia komunit-
ate batek talde gisa hartuta zailtasunak gainditzeko eta haietatik ikasteko duen gaitasuna da.

SfR metodologia aplikatu ahal izateko, irakasleek hausnarketa egin eta eztabaidatu egin beharko dute 
erresilientziaren kontzeptuari eta komunitateen erresilientziarekin lotutako aukerei buruz komunitatean 
bertan. Irakasleentzat lagungarri izan daiteke izaera praktikoko prestakuntza-saioak antolatzea progra-
maren oinarrizko kontzeptuekin ohitzeko. Abiapuntu ona izan liteke iraunkortasunerako lan egiten duten 
erakundeak saio horietan parte hartzera gonbidatzea, irakasleei oinarrizko kontzeptuak azaltzeko. 
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Hori dela eta, programa prestatzeko motibazioa duten irakasle taldea topatu behar da, eta ikasleen 
behar eta itxaropenetara ondoen egokitzen diren jarduerak aukeratu. Proiektuan zehar irakasle talde 
baten konpromisoa izatea, prozesuaren jarraipenari eta garapenari laguntzeko, funtsezkoa da progra-
mak arrakasta izan dezan. Hori dela eta, garrantzitsua da hezkuntza-programa aplikatzen hasi aurretik 
irakasleentzat prestakuntza-saioak egitea, eta irakasle guztiek lan egingo duten lurraldea eta komuni-
tatea ondo ezagutzen dutela bermatzea. Komunitateko leku garrantzitsuetan edo hirian paseoak 
egitea ere irakasleentzat inspiraziorako eta beroketarako jarduera ona izan daiteke. Era berean, modu-
luan parte hartuko duten irakasleen jarrera ebaluatzeko zenbait tresna erabil daitezke, hala nola Place-
check edo Place Standard. 

Uneoro gogoratu behar dugu jardueren oinarriak PBL ikuspegia izan behar duela; irtenbide egokienak 
eta bideragarrienak lortzeak (proiektuaren alderdi berritzaileena) denbora asko eskatzen du. Ez da 
ahaztu behar PBL jarduerak herrialde bakoitzeko curriculumeko konpetentziekin lotzea ere. 

Garrantzitsua da irakasleek SfR ereduaren kontzeptu nagusiak barneratzea, ikasleei modu eraginko-
rrean transmititu ahal izateko. Beharrezkoa izanez gero, programaren garapenean zehar eredua 
berrikusi beharko da. Hori irakasleentzat ere gidari izango da ikasleek programaren jatorrizko helburu-
tik desbideratuz gero. 
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Nola inplika ditzakegu tokiko agintariak eta intereseko beste 
talde batzuk SfR esperientzian?

Agintariak eta intereseko beste talde batzuk programan inplika daitezen lortzeko, SfR modulua 
praktikan jartzea diseinatzeko garaian kontuan izan behar dira. Saiatu behar dugu ikasleei transmitit-
zen komunitatean parte hartzeko modu berritzaileak eta dibertigarriak badaudela, tokiko dendetara eta 
enpresetara, tokiko agintariei, bizilagunei eta abarri bisitak eginez, esaterako. 

Komunitateak hezkuntza-programan parte hartzea lortzeko eta kideak bertan inplika daitezen, komu-
nikaziorako gaitasun, gaitasun psikologiko eta kudeaketako gaitasun onak izan behar dira. Gainera, 
emozioekin, jarrerekin eta ekintzekin lotutako oztopoak gainditzeko prest egon behar dugu. Testuingu-
ru horretan, programari eta prozesuei buruzko informazio guztia hasieratik eman beharko dugu. Irakas-
leen prestakuntzan, aliatuak izango ditugula bermatu beharko dugu, proiektua praktikan jartzean ikas-
leekin inplika daitezen. 

Era berean, proiektuari buruzko informazioa tokiko egunkarietara eta egoki iritzitako komunitateko 
taldeetara bidaltzea ere gomendagarria da. Haiek programako zati garrantzitsua direla eta arrakasta 
izateko haien partaidetza beharrezkoa dela argi uzten badiegu, baliteke baliabide materialak edo beste 
partaide batzuk uztea programarako, interesa duten alderdiei informazioa ematea edo programari 
buruzko informazioa komunikabideetara zabaltzea.
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Iraupena:
2013ko Azaroa –  2016ko Urria

Informazio gehiago: 

Proiektuaren Koordinatzailea
Aranzadi Zientzia Elkartea: medeso@aranzadi.eus

Erakunde bazkideak
VIAUC (Danimarka):  pa@via.dk
Municipality of Olginate (Italia):  istruzione@comune.olginate.lc.it
Cultivate (Irlanda) : davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Letonia): inese@videsskola.lv
Field Studies Council (Erresuma Batua): jonathan.mp@�eld-studies-council.org

www.schools-for-resilience.eu

Proiektu hau Europar Batzordearten laguntzarekin �nantzatu da.
Publikazio honen ardura osoa bere autorearena da. Batzordeek ez du
hemen zabaldutako informazioaz egin daitekeen erabilpenaren ardurarik.
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