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Teaching plan

I. Schools for Resilience! – Sarrera

Schools for resilience (SfR) diziplinarteko ikastaroa da, eta gaur egunean munduak aurrean dituen klima-
aldaketaren erronkak lantzen ditu. Hezkuntza-programa honen oinarria erresilientziaren kontzeptua da, eta 
 haren helburua da ikasleek eta komunitateek klima-aldaketaren aurrean duten erresilientziarako gaitasuna gara-
tzea. Horretarako, place-based learning (PBL) printzipioetan oinarritzen da.

Ikastaroa konpetentzietan oinarritutako proiektu malgu gisa garatzen da, eta irakasleek beharren arabera 
egokitu egin dezakete. Honako helburu hau du proiektuak: «Ikasleek komunitateen erresilientzia kontzeptua 
ulertzea, gertueneko inguruneetan dauden erronka errealak aztertuta, eta tokiko komunitatearekin lankidet-
zan, irtenbide zehatzak eta iraunkorrak garatzea 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.

Dokumentu honek irakasleei eta hezkuntza arloko langileei metodologia aplikatzeko eta ikasgeletara edo, 
curriculumetik kanpoko taldeen kasuan, hezkuntza-jardueretara egokitzeko beharrezko informazioa eskaint-
zen die. Proposatutako jarduerak eta epeak adibide hutsak dira, metodologia behar bezain malgua da beste 
nolabait egituratu ahal izateko. Era berean, proiektu honetan garatutako 6 esperientzia pilotutan oinarritutako 
gomendio eta aholku kopuru handia ere biltzen da.

Schools for Resilience - SfR Comenius proiektu multilaterala da, eta Europar Batasuneko Ikaskuntza Iraunko-
rreko Programak finantzatzen du. Proiektuak 3 urteko iraupena izan zuen (2013ko azaroa- 2016ko urria).  
Lotutako erakundeez gain (ikus aurrerago), proiektuak intereseko talde ugari txertatu ditu, eta horiek espe-
rientzia eta ezagutzak ekarri dituzte: pedagogiako adituak, ingurumen-hezitzaileak, curriculumetako adituak, 
hezkuntza-agintariak, iraunkortasunerako erakundeak, udalerriak eta abar.

Parte-hartzaileak:

Koordinatzailea:
Aranzadi Zientzia Elkartea (Euskal Herria):  www.aranzadi.eus 

Erakunde laguntzaileak:
VIA University College (Danimarka): www.viauc.dk 
Municipality of Olginate (Italia):  www.comune.olginate.lc.it 
Cultivate Living and Learning (Irlanda): www.cultivate.ie 
Bernu Vides Skola (Letonia): www.videsskola.lv 
Field Studies Council (Erresuma Batua): www.field-studies-council.org

www.schools-for-resilience.eu 
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II. Metodologia. Eskuaren eredua   

Proiektuak bost etapa ditu:

1. etapa 
Erronka (deskribapen fasea): proiekturako sarrera gisa, ikasleek balioak eta jarrerak aztertuko dituzte eta 
garrantzitsuenak iruditzen zaizkien balioak identifikatuko dituzte. Sarrerako lan horri esker, ikasleek taldean 
lan egingo dute eta, eztabaidaren bidez, ikertu nahi duten tokiko komunitateari buruzko gaia ezarriko dute.

2. etapa
Araketa (ikerketa fasea): fase honetan ikasleek aurreko etapan aukeratutako gaia aztertzen dute ingurunea 
ikertuz eta komunitatearekin lankidetzan jardunez.

3. etapa
Azterketa (azterketa fasea): ikasleek bildutako datu enpirikoak aztertzen dituzte eta ikasitako gairako irtenbi-
deak proposatzen dituzte.

4. etapa
Praktikan jartzea (ezarpen fasea): ikasleek, komunitatearen lankidetzarekin, aurreko etapan proposatutako 
irtenbidea praktikan jartzen dute.

5. etapa
Zer alda dezakegu? (gogoeta fasea): Ikasleek proiektuaren ideia praktikan jartzeari buruz gogoeta egiten 
dute, iritziak trukatu, hobekuntzak proposatu eta eman beharreko hurrengo urratsak planteatzen dituzte.

Programa educativo
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Proiektu honetan erabilitako metodologia ibilbide zikliko gisa uler daiteke (ikus 1. Grafikoa).  Irakasleak berak 
erabaki dezake ikasleek bete beharreko etapen sekuentzia eta haietakoren bat errepikatu behar ote den. 
Etapa bakoitzerako ikasleek lortu beharreko helburu eta konpetentzia batzuk zehaztu dira, eta horiek IV. kapi-
tuluan deskribatu ditugu: Hezkuntza-programa. 

Era berean, jarduera multzoa prestatu da, etapa ugarietan aplikagarri diren jarduera ugari deskribatzeko. 
Garapenerako aholkuak ere biltzen dira, Europako sei herrialdetan egindako esperientzia errealetan oinarritu-
ta. Jarduera multzoa zer neurritan bete daitekeen irakasle bakoitzak erabakiko du. Deskribatutako metodolo-
gia nahiko malgua da jarduerak aldatu ahal izateko edo hezitzaileek egoki iritzitako jarduera berriak sartzeko 
ere. Era berean, Ebaluazio-metodoei eskainitako atal bat ere badago, etapetan eta ikastaroan zehar ikas-
leen ikaskuntza ebaluatzeko iradokizunekin.

Eskuaren eredua  

Programa didaktiko honek ikaskuntzako eredu bat ere badu, eta hura oinarri hartuta ikaskuntza-jarduerak sor 
daitezke. Eredu horrek (2. Irudia) 6 elementu biltzen ditu, eta ahal den guztietan, jardueretan sartu behar dira:

• 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.
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III. III. Nola erabil daiteke SfR ikastaroa?

Nori zuzenduta dago?

Ikastaroa malgua da eta 14 eta 16 urte arteko ikasleentzako zenbait curriculumetara eta sistema pedagogiko-
tara egoki daiteke. Hala ere, ikasle gazteagoentzat ere egoki daiteke (12 urtetik aurrera).  

Zer da erresilientzia?

Erresilientzia zailtasunak gainditzeko gaitasuna da (ezusteko pertsonal bat edo hondamendi handiren bat), 
esperientziatik ikastea eta, ondorioz, indartuta ateratzea. Komunitateko erresilientzia komunitate batek talde 
gisa hartuta zailtasunak gainditzeko eta haietatik ikasteko duen gaitasuna da.

Erresilientzia sozio-ekologikoaren helburuak tokiko komunitateen egokitzapen onena lortu nahi du, etorkizun 
iraunkorrerako beharrezkoak diren ingurumen erronkak, erronka sozialak eta ekonomikoak kontuan hartuta. 
Kontzeptua Trantsizioko Hirien mugimenduak babesten du, klima-aldaketari eta energia merkearen amaierari 
erantzuteko, komunitateek lideratuta. Komunitatean iraunkortasuna eta erresilientzia hobetzeko asmoz ekint-
za kolektiboa antolatzeko eta kontzientziatzeko egindako lan arrakastatsuenetakoa da.

Zer da Place-Based Learning metodologia?

PBL metodologia tokiko inguruko arlo guztiak erabiltzen dituen hezkuntza-ikuspegia da, kulturaren, historia-
ren edo tokiko testuinguru soziopolitikoaren inguruko egoerak ere barne, baita inguru naturala eta eraikitakoa 
ere, ikaskuntzarako testuinguru integratzaile gisa.

PBL metodologiak ikaskuntza pertsonen eta lekuen ezaugarri bereziekin lotzen du. Aldaketa sozialeko proze-
sua abiatzen du, ikasleak tokiko testuinguruan sartuz eta parte-hartze aktiboa eta elkarrekikoa ezarriz ikaste-
txearen eta komunitatearen artean.

Zer hezkuntza-ikuspegi jarraitzen du?

Ikasleek arazoak konpontzera bideratutako proiektua egingo dute. SfR metodologia ekintzailetzan oinarritu-
tako metodo gisa garatzen da, eta bertan, ikasleek tokiko komunitateko beste kide batzuentzat baliozkoak 
diren ideiak garatzen dituzte. Taldeko eztabaidak eginez, dagozkien tokiko komunitateetan sakon aztertuko 
duten gai bat identifikatuko dute. Eragiten dien eta motibatzen dituen gairen bat izango da. Jarraian, tokiko 
komunitatean proiektua garatzeko beharrezko informazioa lortuko dute eta komunitatean ezar ditzaketen 
edota hango interes talde jakinen batzuk erakarri ahal izateko ideiak garatuko dituzte. Irakaslearen helburua 
ikasleei prozesu hori burutzen laguntzea da, adibidez, erabakien inguruko galderak eginez. Irakasleek iradoki 
diezaiekete ikasleei zer informazio edo ezagutza behar dituzten edo berrikusi egin beharko dute, ikasleek 
oinarri sendoa hartu dutela bermatzeko, eta hala, erabakiak hartu ahal izateko eta aukerak egin ahal izateko.

Zer iraupen du ikastaroak?

Ikastaroa 22 saiotan egiteko diseinatuta dago. Hala ere, 10-20 saiotan amaitzeko aukera ere aztertu da.

Programa educativoHezkuntza-programa
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Zer irakasgai sar daitezke?

Proiektua klima-aldaketan oinarrituta dagoenez, zenbait irakasgai sar daitezke, hala nola geografia, biologia, 
zientziak eta gizarte zientziak. Herrialde bakoitzeko hizkuntza ere sar daiteke, ekonomia, herritartasunerako 
hezkuntza eta matematika, edota ingelesa, hizkuntza hori erabiltzen baitute SfRko material guztiek.

Jarduera multzoa

Jarduera multzoaren helburua ikaskuntza prozesua babestea da. Etapa bakoitzerako zenbait jarduera irado-
kitzen dira irakasleek ikasgelara ondoen egokitzen direnak aukera ditzan. Jarduera asko erabil daitezke etapa 
ugaritan, aldaketa txikiak eginda. Fase bakoitzean SfR proiektuaren laguntzaile diren 6 herrialdeetan egin-
dako esperientzia pilotuan erabilitako jarduera nagusiak laburtzen diren taula bat ere sartu dugu. Jarduera 
batzuk metodo pedagogiko orokorrago gisa har daitezke, aldiz, beste batzuk espezifikoagoak dira eta gai 
jakinetan oinarritzen dira, adibidez, geografian eta gizarte zientzietan. I. eranskinean, herrialde bakoitzean 
proiektu pilotua praktikan jarritakoan egindako jarduerak deskribatzen dira.

Ebaluazio-metodoak

Atal honetan ebaluazio metodo ugari proposatzen dira, bai trebakuntzakoak, bai metagarriak. Ebaluazio-metodo 
horietako batzuk autoebaluaziorako tresna gisa erabil daitezke, ikasleek proiektuan eta taldeko lanean egindako 
aurrerapena ebalua dezaten. Ebaluazio-metodoak lana egin bitartean erabil daitezke eta horietako batzuk azken 
ebaluazioa egiteko ere baliozkoak dira. Metodoak dokumentu honetako II. eranskinean deskribatuta daude. 
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IV. Programa didaktikoa

Programa didaktikoa 11 eta 16 urte arteko ikasleekin egiaztatu da herrialde bakoitzean. Herrialde bakoitzak 
programa didaktikoa curriculumean txertatzeko modu egokiena aukeratu zuen. Hala, esaterako, herrialde 
batzuetan ikasgaien edukietan sartu zuten, besterik gabe, eta aldiz, beste batzuetan, aparteko jarduera gisa 
sartu zen, edo trantsizio-urtean zehar*. Ezarpenaren iraupena batez beste 22 saiokoa izan zen. 

* Trantsizio-urtea, Irlandan aukerako eskola-programa bat da, urtebetekoa, Junior Certificate (DBHko 3. maila) egin 
ondoren eta Senior Cycle-ko (Batxilergoa) 2 urteak baino lehen egin daiteke.

0. etapa: Aurkezpena:

Ikaskuntzaren helburuak:

• Ikastaroaren aurkezpena (edukia, helburuak, programaren testuingurua eta abar).
• «Erresilientzia» kontzeptua eta harekin lotutako kontzeptuak ulertzea. 

Eskuratutako konpetentziak:

• Ikasleek jakin behar dute:  
- Zergatik ari diren ikastaroa egiten
- Nola antolatzen den ikastaroa (laneko metodoak)
-  Zer espero den haiengandik

• Ikasleek bizi diren inguruneko aktiboak sakonago ezagutzen dituzte.
• Ikasleek «erresilientzia» kontzeptua ulertzen dute.

Etapa honen deskribapena

Ikastaroaren aurkezpenak ikasleei proiektuaren ikuspegi orokorra eskaini behar die, zer espero den haien-
gandik, eta nola ebaluatuko zaien lana eta ikaskuntza.

Proiektua zenbait gelatan aldi berean garatuz gero, ideia ona izan daiteke denak elkartzea eta aurkezpen 
bateratua egitea, ikasle guztiek parte hartuta.

Gomendagarria da gai honi eta inguruari buruzko ikasleen aurretiazko ezagutzak aztertzea, zer sentimendu 
eta emozio dituzten komunitatearen inguruan, zer den berezia haientzat eta zer ez duten gogoko eta abar. 
Hala, ikastaroaren antolaketa optimiza dezakegu eta gero ebaluatzeko oinarri bat ezarriko dugu.

Ikastaroa hasi aurretik, ikasleek balioak zer diren ulertu behar dute, eta banakakoak izan daitezkeela eta jaso-
tako hezkuntzak, lagunek eta ezagunek eragina izan dezaketela ulertu behar dute. Honako esteka hau erabil 
daiteke abiapuntu gisa:  www.valuesandframes.org – Common Cause Handbook.

Programa educativoHezkuntza-programa



8

Teaching plan

Ikastaroan, ikasleek «erresilientzia» kontzeptua ulertuko dute (eta erresilientziarekin lotutako kontzeptu garran-
tzitsuenak) eta, amaitzean, baliteke kontzeptu horren ulermenean are gehiago sakondu izana. Hala ere, ikasta-
roaren hasieran ikasleek honako arlo hauek ulertu behar dituzte:
Komunitateen erresilientziak berekin dakar:

• Egokitzapenerako eta aurre egiteko gaitasunak garatzea.
• Aliantzak ezartzeko eta gainerakoekin loturak indartzeko gai izatea.
• Ekologiari buruzko ezagutzak eskuratzea.
• Komunitatearen balioak ulertzea.
• Komunitatearen baliabideak eta aktiboak estimatzeko eta balioesteko gai izatea.

Jarduera multzotik iradokitako jarduerak:

1. etapa: Erronka
Balioen eta erronken azalpena eta ulermena, tokiko eta mundu mailako ikuspegitik.

Ikaskuntzaren helburuak: 
• Ikasleek inguru hurbilenak aurre egin beharreko erronkak eta ikasleek ere dituzten balioen arabera
  garrantzitsutzat hartzen dituztenak ikertuko dituzte.
• Nolabait, klima-aldaketaren ondoriozkoak izan daitezkeen arazoekin lotuta egon daitezkeen gaiak
  ikertuko dituzte.
• Gainerakoekin ikertuz eta eztabaidatuz, gertuko ingurunekoek aurre egin beharreko erronkak tokiko 
ikuspegitik eta mundu mailako ikuspegitik azter daitezkeela ikusiko dute ikasleek.

Eskuratutako konpetentziak:

• Ikasleak gai dira haientzat eta taldearentzat tokiko komunitateko zer elementuk duten garrantzia 
  adierazteko.
• Ikasleek ulertzen dituzte erresilientziaren inguruko balio propioak.
• Ikasleak gai dira haientzat eta tokiko komunitatearentzat klimari lotutako zer erronka diren 
  garrantzitsuak aztertzeko.
• Ikasleak gai dira tokiko testuinguruan eta mundu mailakoan gertuko inguruak aurre egin beharreko
  klima arloko erronkak kokatzeko.

Jarduera mota

Erresilentziaren sarea

Taldeko kontzeptu-mapa

Bideoa: Aldaketaren olatuak saihesten

Kafearen eredua

Adituen bankua

Zer pasatzen zaizu burutik?

Balioen jolasa

Paseo bat hirian zehar

Klima-aldaketa eta gure ingurua

ES DAN IR IT LET RU
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Etaparen deskribapena

Eskola bakoitzak erabakiko du ikasleek gaia zer mailatan garatu behar duten. Hala ere, ikerketaren gaiak 
klima-aldaketaren ingurukoa izan beharko du.

1. etapan 2. Etapan landuko diren gaiak zehaztu behar dira. Gai komuna aukera daiteke edo zenbait arlo iker 
daitezke.

Jarduera multzotik iradokitako jarduerak:

2. etapa: Araketa

Arazoa arakatzea, planifikatzea eta ikertzea.

Ikaskuntzaren helburuak: 

• Ikasleek zer ezagutza eskuratu behar dituzten identifikatuko dute eta irakasleen laguntzaz eskuratu
  egingo dituzte.
• Ikasleek gai orokor bat zehaztuko dute ikertzeko.
• Ikasleek gertueneko ingurunean zer informazio bildu behar duten eta proiektuan nor inplikatuko
  duten eztabaidatu eta erabakiko dute.
• Aurrekoaren arabera, zer ikerketa-metodo aplikatuko duten ebaluatu eta erabakiko dute.
• Ikasleek tokiko komunitatean bilduko dute informazioa, modu independentean egindako ikerketa
  oinarri hartuta.

Jarduera mota

Balioen jolasa

Bideoa: Sorry (Barkatu)

Partekatu eta lapurtu

Aldibereko idazketa

Placecheck (Gure komunitatearen ebaluazioa)

Bideoa: Aldaketaren olatuak saihesten

Taldeko kontzeptu-mapa

Place Standard tresna 

Eztabaidarako zirkulua

Elkarrizketak lagunei eta familiako kideei

ES DAN IR IT LET RU
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Eskuratutako konpetentziak:

• Ikasleak gai dira ikerketarako gai orokor bat ezartzeko.
• Ikasleak gai dira ikerketarako gaia garatu ahal izateko zer informazio behar duten identifikatzeko.
• Ikasleak gai dira ikerketarako gaiarekin lotutako metodoak aukeratzeko/egokitzeko.
• Ikasleak gai dira tokiko komunitatean modu independentean ikerketa bat egiteko.

Etapa honen deskribapena

Ikaskuntzako prozesuaren zati honetan, ikasleak benetako komunitatean sartu eta pixka bat pasea dezakete, 
galdera batzuk egin, bizilagunei elkarrizketak egin, mapa bat osatu, argazkiak atera, bideoak grabatu eta 
abar, eta hala, esperientzia propioa eskuratuko dute eta ez dira ikuspegi tradizionaletan geratuko. Gainera, 
jarduera honek 4. etapan egingo duten proiektuaren praktikarekin lotuta ikasleen motibazioa areagotu 
dezake. Irakasleen rola ikasleei ezagutza berriak eskuratzen laguntzekoa izango da, beraz, komeni da 
informazio-iturri ugari prestatzea, hala nola liburuak, filmak, artikuluak eta abar. 

Irakasleak lana taldeka egituratzea beharrezkotzat hartuz gero, taldeko kide bakoitzari ondo definitutako rola 
eman diezaioke, esaterako, presidentea, moderatzailea, denbora kontrolatzearen arduraduna eta abar.

Iradokitako jarduerak 

Jarduera mota

Aldibereko idazketa

Elkarrizketak

Galdetegiak

Aldaketak gure komunitatean 

Klima-aldaketa eta gure ingurua

Paseo bat hirian zehar

Balioen jolasa

Bideoa: Aldaketaren olatuak saihesten

Bideoa: Sorry (Barkatu)

ES DAN IR IT LET RU
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3. etapa: Azterketa 

Ikaskuntzaren helburuak:

• Egindako ikerketaren ondorio nagusiak identifikatzea.
• Informazio eta iritzi gehiago bildu behar diren ebaluatzea.
• Jarraitu beharreko ekintzei buruzko zirriborroa sortzea ikasleen balioetan, ikerketa-prozesuan 
  eskuratutako informazioan eta sistema ekologikoei buruz dituzten ezagutzetan oinarrituta.

Eskuratutako konpetentziak:

• Ikasleak gai dira ikerketa gaiari buruz bildutako datuetatik abiatuta informazio garrantzitsua 
  ateratzeko.
• Ikasleak gai dira ikerketako gaiari lotuta ekintza-plan bat egiteko eskuratutako gaitasunak eta
  ezagutzak beharrezkoak diren identifikatzeko.
• Ikasleak gai dira ezagutzak, gaitasunak eta metodoak erabiltzeko, tokiko komunitatean ezar 
  daitekeen ekintza-plana garatu ahal izateko.

Etapa honen deskribapena

Ikasleek bildutako datu enpirikoak aztertuko dituzte eta ikerketa beste eremu batzuetara zabaltzea beha-
rrezkoa ote den zehaztuko dute. Beharrezko informazioa iturri askotatik lor daiteke, hala nola paseoetatik, 
liburuetatik, Internetetik edo komunitateko kide garrantzitsuenetatik (aurrez identifikatutako pertsonak izan 
daitezke, edo ez). Proiektuaren zati honetan, irakasleen rola ikasleei behar dituzten informazio eta ezagutze-
tara sarbidea ematea izango da.

Ekintza-planaren garapenari dagokionez, tokiko komunitatearen partaidetza maila aldatu egingo da proie-
ktuen diseinuaren eta ikastetxe bakoitzak dituen aukeren arabera.

Iradokitako jarduerak eta iruzkinak

Etapa honen garapenean, gerora aztertuko diren datuak biltzeko eta prozesatzeko jarduera ugari egin 
daitezke, eta 4. etapan jarraitu beharreko ekintzak diseinatzeko oinarria izango dira. Lehenik eta behin, ikas-
leek moduluko lehen etapetan bildutako datuak azter ditzakete Exceleko orriak, grafikoak edo Googleko 
formularioak erabiliz. Jarduera multzoko jarduera batzuk lagungarri izan daitezke ikasleentzat komunitateen 
beharren eta helburuen ideia argia izan dezaten (ikus hurrengo taula). Jarraian, ikaskideei ondorioak aurkez 
diezazkiekete PowerPoint, Prezi, bideoak eta abar erabiliz, zer ekintza egin ditzaketen eztabaidatzeko. Azke-
nik, ekintza-plana diseinatzen hasi ahal izango dute, udalarekin eta tokiko elkarteekin lankidetzan. Jardunbide 
egokien adibideak ikasleentzat inspirazio izan daitezke tokiko komunitateetan aplikatzeko.
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Jarduera mota

Aldaketak gure komunitatean

Balioen jolasa

Aktiboen eta pertsonen mapaketa

Zer dago zure eskuetan?

Erresilientziaren iparrorratza

ES DAN IR IT LET RU

4. etapa: Praktikan jartzea

Ikaskuntzaren helburuak:

• Ikasleek ekintza-plana tokiko komunitatean praktikan jarri behar dute. 

Eskuratutako konpetentziak:

• Ikasleak gai dira ideia eta irtenbide berriak praktikan jartzeko hurbileneko ingurunean.

Etapa honen deskribapena

Tokiko komunitatean iradokitako ekimenak eta ideiak praktikan jartzea modu askotan eta maila ugaritan egin 
daiteke. Hala ere, ezarpenaren bideragarritasuna ikasleen inguruan dauden aukeren eta haiek garatutako 
ekimenen araberakoa izango da.

Ezartzea bideragarri den kasuetan, ikasleek praktikan jartzea dokumentatu egin beharko dute. Horretarako, 
zenbait baliabide erabil daitezke, esaterako, bideo-grabazioak, argazkiak ateratzea, oharrak hartzea, egunka-
ri bateko artikuluak sortzea eta abar.

Fase pilotuan egindako ekintzak 

Schools for Resilience proiektuaren esperientzia pilotuan, sei herrialdetako ikasleek komunitateetako 
iraunkortasunarekin eta erresilientziarekin lotutako gai asko landu zituzten. Jarraian, adibide batzuk izenda 
ditzakete, eta Europa osoan edozein hezkuntza-testuingurutan jarraitu beharreko ekintzen inguruko ideia 
erabilgarriak eman ditzakete.

Elikagaien kudeaketa

Espainiako ikasleek udalerrian tokiko produktuen kontsumo-produktuak ikertu zituzten eta hiriko merka-
tua tokian bertan ekoitzitako elikagaien kontsumorako leku iraunkor gisa sustatzeko ideia garatu zuten.
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Danimarkan ikasleak eguneroko erabilerako produktuen bizitza erabilgarriari eta bizilagunen elikagai-
ohiturei buruz gogoeta egin zuten. Italiako ikasleek udalerriko alkateari eskatu zioten eskolako jangelan 
 bazkariaren garaian botilako ura pitxerrekin trukatzeko. Irlandan, ikasleek tokiko elikagaien ekoizleen eta
 komunitateko  elikadura-sistemen  zerrenda  bat  egin  zuten.  Jarraian,  haietako  batzuekin  harremanetan
 nola jar zitezkeen eta jarduerak nola susta zitzaketen eztabaidatu zuten; hala, komunitaterako ekitaldia
 antolatu zuten. Irlandako beste talde bat nekazari batekin eta chef batekin harremanetan jarri zen, tokiko
 elikagai organikoetan oinarritutako otordu komunitarioa antolatzeko.

Hondakinen kudeaketa

Italian, ikasle talde batek «ingurumenaren lagunen taldeak» antolatu zituen, eta gaur egun eskolako jolas-
tokia garbi mantentzeaz arduratzen dira, eta aldi berean, Verde Pulito jarduera ere sortu zuten, hau da, 
eskola-egun batez ibaiertza garbitzea. Ekimen horri esker, udalak beste garbiketa-egun batzuk antolatu 
ditu ibaiko zenbait eremutan, parrokiko nerabeek, haien hezitzaileek eta hiriko boluntarioek parte hartzen 
dute garbiketetan. Galesen, ikasleek gertuko ibai batetik zaborra ateratzeko ekintza diseinatu zuten. 
Espainiako ikasleak udalerriko Zero Waste mugimenduarekin harremanetan jarri ziren eta Urrezko Hiru 
Arauei (murriztu, berrerabili eta birziklatu) buruzko antzezlan laburra prestatu zuten, gure bizitzan nola 
txerta ditzakegun hausnartzeko. Danimarkan, ikasleek ehungintzaren ikuspegitik aztertu zituzten honda-
kinak, maiz erosi ordez arropa berrerabiltzearen beharra aztertu zuten.

Energia-hornidura

Italian, ikastetxe oso batek erabaki zuen Energiadi ekimenean parte hartzea. Ekimena txirrindularitza 
txapelketa bat da geldialdirik gabe energia sortzeko 48 orduz  Ikasleek antolaketan eta beste jarduera 
askotan parte-hartze aktiboa izan zuten. Espainian, ikasle talde bat Energia Berriztagarria Sortzeko eta 
Erosteko Kooperatiba batekin harremanetan jarri zen, ikastetxeko energia-hornitzailea aldatzeko eta 
kontsumitutako energia % 100 berriztagarria izango zela bermatzeko. Tamalez, Eusko Jaurlaritzako ikas-
tetxe guztietako energia-kontratua prezio orokor finkoa duen kontratua da, eta ezin da aldatu.

Kontzientziazio-kanpainak

Letonian, ikasleek ekaitzen aurrean komunitateak duen erresilientzia aztertu zuten eta uholdeek komunita-
tean duten eragina, eta erabaki zuten erronka mota horien aurrean zer egin azaltzeko informazio-liburuxkak 
sortuko zituztela. Ekintza-planak agintari publikoak eta komunitateko liderrak ere inplikatzen zituen, eta 
ikerketan parte hartzera gonbidatzen zituen. Irlandako ikasleek tokiko negozio guztien zerrenda bat egin 
zuten eta tokiko supermerkatuetara gutuna idatzi zuten ekintza-plana azalduz eta amaierako ekitaldirako 
haien laguntza eskatuz. Prentsa-oharrak idazteko eta babesleak lortzeko posta elektronikoak idazteko 
komunikazio-taldea ere sortu zuten. Galesen, ikasleek gertueneko inguruan loturak indartzea erabaki 
zuten. Horretarako, ikastetxeak nahiz komunitateak erabiltzen zuen ibaia txukuntzea eta garbitzea erabaki 
zuten. Iragarkiak sortu zituzten eta hiri osoan banatu zituzten, eta ekitaldia sustatu zuten tokiko komunitate-
ko espazioetan jarritako kartelen bidez eta ahoz aho..

Italian, ikasleek egun bateko ongintzako ekintza egin zuten: atez ate elikagaiak biltzea hirian gehien behar 
duten pertsonentzat. Espainiako ikasleek hirian autoaren erabilera murriztearen aldeko bi publizitate-
kanpaina egin zituzten. Lehen kanpaina orokorra izan zen, eta bigarrena hiriko kiroldegira autoz joaten
diren pertsona ugariei zuzendu zitzaien. Bi kartel sortu eta hiriko zenbait puntutan jarri zituzten..
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5. etapa: Zer alda dezakegu?

Ikaskuntzaren helburuak:

• Ikastaroan eskuratutako ezagutza eta esperientzia oinarri hartuta, ikasleek eztabaidatu eta 
  hausnartu egingo dute ekimenen bideragarritasunaz eta haien ondorioez.
• Proiektua zabaltzea (haren gaineko gogoeta barne) tokiko komunitateko herritarren talde handi
   batean.

Eskuratutako konpetentziak:

• Ikasleak gai dira ekintza-planari buruz hausnartzeko eta komunitatean arrakastaz zer neurritan
   aplikatu zen baloratzeko.
• Ikasleak gai dira ekintza-planaren emaitzetan oinarritutako ekintza berriak iradokitzeko.
• Ikasleak gai dira ezagutzak, balioak eta jarrerak aurkezteko, eta haien arabera, erresilientzian 
  oinarritutako tokiko irtenbideak bilatzeko eztabaida eraikitzaileetan parte hartzeko.

Iradokitako jarduerak eta iruzkinak

Norberaren ideiei eta sortutako tokiko ekimenei buruz ikasleek egindako gogoeta da proiektu honen giltzarrie-
tako bat. Elementu horri kalitatea emateko eta ikasleak motibatzeko, gomendagarria da gogoeta hauek sortu-
tako amaierako proiektuan txertatzea.

5. etapari amaiera eman diezaiokegu ikasleek proiektua herritar multzo bati aurkeztuta eta handik eratorritako 
gogoeten azalpenekin, edo aurreko etapetako batera atzera egin dezakegu.

Proiektuaren aurkezpena 

Proiektuaren hedapena modu askotara egin daiteke. Herrialde guztietan, proiektuaren fase pilotuan, ikas-
leek jarduera publikoak antolatu zituzten proiektuan inplikatutako tokiko herritarrekin edo erakundeekin 
lankidetzan. Italian, ikastetxeak tokiko komunitateari ateak ireki zizkion astebetez eta bertan egin zituzten 
bilerak, erresilientziari eta iraunkortasunari buruzko tailerrak, ikasleen lanen erakusketa bat, kantaldi bat 
eta tokiko elkarteen postuen erakusketa bat. 48 orduko txirrindularitza-txapelketa izan zen gailurra, atse-
denik gabe, Energiadi; ustekabean, eremuko 2.000 lagunek baino gehiagok hartu zuten parte.  
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Espainian, ikasleek 10-15 minutuko aurkezpenak egin zituzten ikastaroan egindakoa azaltzeko eta 
zenbait bideo eta grabazio aurkeztu zituzten. Ekitaldia amaitzeko, ikasleen eta herritarren artean eztabai-
da laburra izan zen elikagaien subiranotasunari eta kontsumitzaile taldeei buruz. Danimarkan antzeko 
ekintza egin zuten, ikasleek azoka batean aurkeztu zituzten proposamenak, eta gurasoekin eta tokiko 
beste talde batzuekin hitz egin zuten. Letoniako ikasleek aurkezpen publikoan komunitateko liderrak 
inplikatu zituzten ikastaroan landutako arazoarentzako irtenbideen bilaketan. 

Ikastaroa amaitzeko, Irlandako SfR taldeak tokiko produktuekin egin zuen ospakizuna, eta ikasleek otor-
dua prestatu eta tokiko komunitaterako ekitaldia antolatu zuten. Ikasleek aurkezpenak egin zituzten, 
musika jarri zuten eta hitzaldiak eta mahai-inguruak antolatu zituzten eremuko ekoizleekin. Komunitatea-
rekin ere loturak ezarri zituzten eta kidetza-sentimendu handiagoa garatu zuten. Galesen, ibaia garbitu 
ahal izan zuten tokiko komunitateko kide ugarik (saltokietako jabeek, egoiliarrek eta Parlamentuko tokiko 
kideak ere) SfR taldearen deiari erantzun ziotelako.  

Esperientzia pilotu horiek erakusten dute ikasleek planifikatutako ekintzak hedatzeko ekitaldi mota ugari 
sor daitezkeela, adibidez, hauek:

• Azokak, aurkezpen publikoak, gurasoen bilera bateko aurkezpenak.
• Lehiaketak eta sentsibilizazio kanpainak antolatzea.
• Sorkuntzaz egindako hedapena: erakusketa bat, webgune bat, tokiko janaria ospatzeko afari
   bat, antzezlan bat, komunikazio-kanpaina bat,...
• Boluntariotza-ekintza bat: ibaia garbitzea, tokiko janaria entregatzea, energia berriztagarria
   sortzea...
• Tokiko egunkarian artikulu bat edo editoreari gutuna idaztea.

Gogoeta-prozesua

SfR proiektua amaitzeko (edo hasierara itzultzeko eta berriz hasteko), egindako jardueren gogoeta egiten 
da, eta etorkizunean jarraitu beharreko estrategiak ezartzen dira. Prozesua berreraikitzea, metodologiari 
buruz gogoeta egitea, ahulguneak eta indarguneak identifikatzea, ikaskuntzako zailtasunak, esperientzia 
berriak eta etorkizuneko erronkak identifikatzea lagungarri izan daiteke ikasleentzat proiektu osoan zehar 
egin dituzten ekintza guztien inguruan erabakitzeko.

Gogoeta hori egiteko, taldeko kontzeptu-mapa bat erabil daiteke (ikus Jarduera multzoa) eta Haize-arrosa 
edo diagrama erradiala (ikus Ebaluazio-metodoak). Irlandako irakasle batek, adibidez, ikasleei gogoeta 
egiten laguntzeko, ondo zerk funtzionatu zuen, hobeto zer egin zitekeen eta ekitaldia egin ondoren nola 
sentitzen ziren pentsatzeko eskatu zien. Ikasleek ekitaldira joandakoen esperientzia ebaluatu zuten eta 
partaideei eskatu zieten joan aurretik hiru galdera horiei erantzuteko. 

• Zer gustatu zaie ekitaldian?
• Komunitateen erresilientzia kontzeptua hobeto ulertu al dute? 
• Tokiko produktuak hobeto ulertzen lagundu diete? 

Amaierako saioan, Irlandako ikasleek galdetegiko emaitzak aztertu zituzten eta proiektuari buruzko beren 
iritziak eman zituzten. Letoniako ikasleek ere diagrama erradiala egin zuten eta gogoeten egunerokoa 
osatu zuten. 
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V. Iruzkinak eta balorazioak

Ikasleak 

«Gauzak alda ditzakegula ikasi dugu. Joera izan dezakegu esateko gainerakoak direla zerbait egin dezaketenak, 
baina errealitatean gu gara zerbait egin dezakegunak.»  Danimarka

«Bizi garen mundu salbatzeko zerbait egin dezakegu eta ez dugu zain geratu behar beste batzuek gure ordez egin 
arte.»  Danimarka

«Komunikazioari buruz asko ikasi dugu. Dibertigarria izan da zabor-mendiez eta plastikozko uharteez hitz egiten 
genienean jendeak izandako erreakzio batzuk. Gai horri buruz ez zekiten askorik, beraz, dibertigarria izan zen horri 
buruz hitz egitea.»  Danimarka

«Argazkiak egitera joan ginenean, ohartu nintzen jendeak ez dituela edukiontziak behar bezala erabiltzen eta 
batzuetan zaborra lurrera botatzen zutela ikusten nuen. Oso gaizki sentiarazi ninduen horrek.»  Espaina

«Espero dut jarduera honi esker jendeak ikastea balioak oso garrantzitsuak direla pertsonentzat eta gizarterako. 
Denok desberdin pentsatzen dugula ikasi dut.»  Espaina

«Galdetegia egitean eta jendeari ematean, Excela erabiltzen eta lotsa gainditzen ikasi dut.» Espaina

«Komunitatea familia handia da. Denok gaude konektatuta, nik Espainian eta Egipton ere badut familia.» 
 Erresuma Batua

«Erresilientzia garrantzitsua da, beharrezkoa baita aldaketaren bidez zailtasunak eta une zailak gainditzeko.» 
Erresuma Batua

«Eskoletan baino gehiago gozatu dut. Esaterako, Cloughjordanera joanda.» Irlanda

«Ekitaldi bat aurkezten eta jendaurrean hitz egiten ikasi dut». «Garaiko nire barazkiak landatzen ikasi dut 
negutegian.»  Irlanda

«Ikasle guztiek adierazi dute asko gustatu zitzaiela ekitaldiak elementu ugari txertatzea eta ez izatea otordu soil bat 
edo eztabaidatzea eta hitz egitea soilik. Ikasleek esan zuten beti gogoratuko zutela eztabaida, bereziki ikaskidee-
tako batek, Ishkak, egindako galderak.»  Irlanda

«Jarrera positiboagoa baldin badugu, gauza txar bat gainditu eta zer egin dezakegun erabaki dezakegu.» Letonia

«Asko gustatu zaizkit ikastetxetik kanpo Placecheck burutzeko egin ditugun jarduerak. Hiria beste begi batzuekin 
ikusten lagundu didate, eta jabetu naiz zer zorioneko naizen hain leku ederrean bizitzeagatik, aintzira eta mendi 
artean»  Italia

«Oso interesgarria izan zen hirian paseatzea eta kalean pasatzen zirenak elkarrizketatzea. Hasiera batean, lotsatu 
samar sentitu nintzen, baina gero dibertigarria iruditu zitzaidan jendearekin hitz egitea, erresilientziari eta gure 
proiektuari buruz informazioa ematea. Garrantzitsu sentitu nintzen!» Italia

Programa educativoHezkuntza-programa



17

Teaching plan

«Ulertu dut erresilientzia ez dela egoeretara egokitzeko gaitasuna soilik, ideiak, sormena, berrikuntza eta ekintza 
ere behar dituela aldaketagatik izututa edo larrituta ez sentitzeko.» Italia

«Gustatu zitzaidan prozesu honen parte izatea, eta nire hiriaren itxura txarragatik kexatu ordez, egoera hobetzeko 
zerbait erreala egitea.» Italia

«Egoera zailei irtenbide bat topatzen saiatzea beti» Italia

Irakasleak

«Oso gai berria eta zaila iruditu zitzaidan DBHko 3. mailako ikasleentzat, kontuan hartuta atzerriko hizkuntza 
batean garatzen dela. Ideia ona da eta bideoa interesgarria da, baina egokiagoa izango litzateke 16-18 urte arteko 
ikasleentzat. 3. mailako ikasleen ingeles maila ez da nahikoa.» Erresuma Batua

«Balioei buruzko saioa oso arrakastatsua izan zen. Ikasle guztiek hartu zuten parte bertan eta zituzten motibazioak 
eta komunitate hobea eraikitzeko oinarri gisa hartu beharko liratekeen alderdiei buruzko motibazioak eta iritziak 
adierazi zituzten.»  Irlanda

«Iraunkortasunerako lan egiten duen tokiko zentro batera bisita egitea, helburu eta zeregin argiekin, modu ona da 
ikaskuntza sustatzeko. Herrixka ekologikora egindako txangoari esker, ikasleek iraunkortasuna praktika errealean 
ikusi ahal izan zuten eta tokiko alderdiei informazioa eskatu zioten lana osatzen laguntzeko.» Irlanda

«Kontuan hartu genituen ikasleen iritziak eta interesak. Ikaskuntza-prozesuan lagundu besterik ez nien egin nik; ez 
nien zer egin behar zuten esan. Zuzendaritzak, beste irakasleek, inplikatutako ikasleek eta ikustera pasatzen 
zirenek edo jakin-mina zutenek, gurasoek, komunitateko kideek… Denek zuten Schools for Resilience proiektua-
ren inguruan zerbait positiboa esateko. Haien ondareak zenbait urtez iraungo du eta espero dut bideo labur hau 
gai izango dela baikortasunezko eta ospakizunetako sentimendu hori mantentzeko.» Italia

«Lehen aldiz irakasleok balioak aipatuz hasi genuen ikastaroa, eta ez programak, edukiak eta bete beharreko 
dokumentuak aipatuz, eta horrek lagundu zuen taldeko kide izatearen sentimendua indartzen eta helburu komunak 
identifikatzen.»  Italia
 
«SfR moduko proiektuak sustatu beharko lirateke gazteei komunitatearen osasunaren eta norberaren ongizatea-
ren arteko lotura hobeto ulertarazteko aukera eskaintzeko.»  Italia

«Energiadik antolatutako itxierako jardueran, denok jabetu ginen komunitatearen indarraz. Harrigarria izan zen 
hainbeste jenderen energia positiboa ikustea!»  Italia
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I. ERANSKINA. Jarduera multzoa 

1.  Bizitzaren sarea/Erresilientziaren sarea

2.  Taldeko kontzeptu-mapa

3.  Bideoak

4.  Elkarrizketarako kafearen edo kafeen eredua

5.  Adituen bankua

6.  Etorkizuneko egunkaria

7.  Zer pasatzen zaizu burutik?

8.  Zer dago zure eskuetan?

9.  Partekatu eta lapurtu

10.   Erresilientziaren iparrorratza 

11.   Zer talentu dituzu?

12.    Aldibereko idazketa

13.   Eztabaidarako zirkulua

14.   Balioen jolasa

15.   Klima-aldaketa eta gure ingurua

16.   Aldaketak gure tokiko komunitatean

17.   Paseo bat hirian zehar

18.   Placecheck (Gure komunitatearen ebaluazioa)

19.   Place Standard tresna 

20.   Aktiboen eta pertsonen mapaketa

21.   Elkarrizketak

22.   Galdetegiak/inkestak
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1. Bizitzaren sarea/Erresilientziaren sarea

Jarduera hau egiteko, soka edo hari mataza handia behar da, eta eranskailu handi bana ikasleentzat. Hasiera 
batean, ikasleek ekosistema osasuntsu bat osatzen duten elementuei buruz hausnartuko dute. Jarraian, haie-
tako bakoitzak eranskailuan idatziko ditu elementu horiek; zirkulu bat osatuko dute eta mataza zirkuluan 
zehar eta haren inguruan pasatuko dute. Argi utziko dute zer lotura dagoen ekosistemako elementu ugarien 
artean. 

Sokarekin edo hariarekin sarea osatutakoan, irakasleak ohar batzuk egingo ditu. Naturan, harreman-sare hori 
berezkoa dute ekosistema guztiek, eta harreman-aniztasun horri esker funtzionatzen dute behar bezala 
ekosistema horiek. Sare horiek oso konplexuak eta iraunkorrak dira, baina baita oso hauskorrak ere. Irakas-
leak ikasleei galdetuko die sistemako elementuren bat deuseztatuz gero zer gertatuko ote litzatekeen eta 
soka askatzera gonbidatuko du ikasleetako bat. Horrek sarea ahuldu egingo du. 

Ariketa errepikatu egin daiteke herri batean edo hiri batean dauden harremanak aztertzeko. Kasu horretan, 
ikasleek industria-aroa hasi aurretik tokiko ekonomian izan beharko liratekeen lanbide eta okupazio ugari 
imajinatu beharko dituzte. Bizitzaren sarean bezalaxe, ikasle bakoitzak rol bat hartuko du, esaterako, haraki-
na, abeltzaina, okina… Lehen bezala, ikasleek soka pasatuko dute, eta soka emango dioten pertsonarekiko 
zer harreman duten adieraziko dute. Irakasleak azal dezake gure komunitateak eta ekonomiak harreman- eta 
konexio-sare horien araberakoak direla, eta leku baten indarra murriztu egiten dela hura osatzen duten 
elementuetako bat kenduz gero. 

Bizitzaren sarea jarduera egiteko, ikasleek ekosistema osasuntsua eratzen duten elementuei buruzko gogoe-
ta egingo dute. Etiketa bakoitzean identifikatutako elementuen izena idatziko dute. Hala, adibidez, baso baten 
inguruko izenen artean haritza, lurra, harrak, euria, onddoak, masustak, hontza eta abar sar daitezke, eta 
horiek 8-14 ikasleko taldeetan banatu. Ikasle guztiek bularraren goiko aldean etiketa bat itsatsita dutenean, 
eserita edo zutik egongo dira, zirkulu itxia osatuz, sorbaldak ikaskideenekin elkartuta. Jarraian, ikasleek 
mataza zirkuluan zehar eta haren inguruan pasatuko dute.

Jolasaren arau bakarra da ikasle batek beste bati haria pasatzean argi utzi beharko duela ekosistemako 
elementuarekin duen harremana. Denbora jakin bat pasatutakoan, ikasle guztien artean sarea konplexua 
osatuko da. Ikasleek soka ondo tenkatuko dute eta eskuekin ukituko dute, zeinen tinko dagoen ikusteko. 
Sarea osatutakoan, irakasleak ohar batzuk egin ditzake. Naturan, harreman-sare hori berezkoa dute ekosis-
tema guztiek, eta harreman-aniztasun horri esker funtzionatzen dute ekosistema horiek. Sare horiek oso 
konplexuak eta iraunkorrak dira, baina baita oso hauskorrak ere. Irakasleak ohartaraziko du ikasle batzuek 
beste batzuek baino hari gehiago dituztela eta hori nabarmentzeko, ikasleetako bati eskatuko dio sareko bere 
zatitik tira egiteko. Gainerako ikasleek tentsioa nabarituko dute, batzuek besteek baino gehiago («Denok 
gaude konektatuta»).

Zertan datza?

Ikasle guztiak zirkuluan jarriko dira. Lehenengoak, hari edo soka mataza bat eskuan hartuta, ingurumenari 
laguntzeko egin dezakeen ekintza jakin bat adieraziko du, eta gero mataza aurrean duen beste ikaskide bati 
botako dio. Hark ere gauza bera egingo du. Jolasaren amaieran, «amarauna» sortuko da ikasleen zirkulu 
barruan. Zenbat eta tinkoagoa izan, orduan eta zailagoa izango da haustea pilota txiki batekin. 
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Zer helburu du?
Jolas edo jarduera hori tresna ahaltsua da ekosistema bateko elementu bizidun guztiak elkarren artean konekta-
tuta nola dauden frogatzeko. Jarduera azkarra eta erraza da. Jolas honetako bigarren erronda oso lagungarria 
izan daiteke ikasleak jabe daitezen tokiko komunitatean edo gertueneko ingurunean gauzek elkarren artean 
duten interdependentziaz.

Jolas honen asmoa da ikasleei komunitatearen barruan harreman-sare tinkoa ezartzearen garrantzia ikusaraztea. 

Zer behar da?
Hari, soka edo artilezko mataza handi bat.
Ikasleentzako etiketa handi bana.

Zer egin behar da?
Ikasle batek soka/hari/artile mataza bat eskuetan hartuko du, ingurumenari laguntzeko egin dezakeen ekintza 
jakin bat esango du eta gero artilea nahi duen ikaskideari botako dio.

Jardueraren amaiera
Sarea osatutakoan, ikasleek sareak eraikitzearen eta komunitate batean lankidetzak duen garrantziaz hitz 
egingo dute eta irakasleak saioan zehar sortu diren antzeko kontzeptuak edo iritziak nabarmenduko ditu. 
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2. Taldeko kontzeptu-mapa

Zertan datza?
Taldeko kontzeptu-mapa pertsona bakarrak egin ordez taldean elkarrekin egindako kontzeptu-mapa bat da.

Kontzeptu-mapek gogoeta-prozesua estimulatzen dute, ideiak diagrama erradialean, eta ez linealean, adie-
razteko aukera eskaintzen baitute. Jarduera horri esker, landu beharreko gaiaren puntu nagusiak azkar identi-
fika daitezke, baita gainerako elementuekiko dituen harremanak ere. 

Kontzeptu-mapa hitz edo ideia giltzarri baten inguruan modu erradialean hitzak, ideiak, zereginak eta aztertu-
tako gaiarekin lotutako beste elementu batzuk adierazten dituen diagrama bat da. Tony Buzanek zabaldu 
zuen tresna hau. Hala ere, ez dira antzeko kontzeptuak erabili mendetan. Kontzeptu-mapak oharrak hartzean 
normalean erabiltzen diren zerrenda-formatutik urruntzen dira eta osagaien arteko konexioak ezartzea erraz-
ten du. Gainera, oso erraza da mapa egin ondoren informazio berria gehitzea.

Zer helburu du?
Taldeko kontzeptu-mapa batek lagun dezake pentsamendua eta gogoeta estimulatzen. Ebaluaziorako tresna 
gisa erabil daiteke, ikasle bakoitzak gaiaz dakiena, jakitea gustatuko litzaiokeena edo ikertzea gustatuko 
litzaiokeena adieraz dezan. 

Zer behar da?
A3 neurriko orriak, bolalumak, errotuladoreak, koloretako arkatzak…

Zer egin behar da?

1. Gela talde txikietan banatu eta ikasleei A3 neurriko laminak eta arkatz edo bolaluma bana eman.
    Bolalumek edo arkatzek kolore desberdinekoak izan behar dute, taldekide bakoitzak bere kolorea
    izan dezan.

2. Hasteko, orriaren erdian lantzen ari garen gaiaren izenburua idatzi behar dugu eta, jarraian, zirkulu
    bat egingo diogu inguruan. Taldeak ikertutako gaiaren gaineko arlo ugari identifikatu ahala, gai
    nagusitik abiatutako lerroak marratu beharko dituzte, eta behar bezala etiketatu edo lotu harekin.
    Adar jakin bati dagokionez eskuratutako informazio gehigarria erraz gehi dezakegu beste adar bat
    erantsita.

    Kontzeptu-mapa oso batek zenbait ildo izan ditzake gai nagusiekin, erdigunetik norabide guztietan
    ateratzen. Azpigaiak eta datuak haren mendekoak izango dira, zuhaitz batean enborretik ateratzen
    diren adarrak bezala. Egitura ez da garrantzitsua, bilakaera izango du kontzeptu-mapa hazi ahala.
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3. Jarduera hau egitean, komeniko litzateke kontzeptu-mapa arbelean edo lamina handi batean
    egiten lagunduko diguten boluntarioak bilatzea, eta irakasleak bitartean eztabaida gidatuko du.
    Amaitutakoan, komei da taldean berrikustea eta, beste kolore bateko arkatza erabiliz, gaien arteko
    loturak identifikatzea, lotura-lerroak marraztuz

4. Jarraian, azpigaiei buruzko kontzeptuak, pentsamenduak eta abar idazten has gaitezke. Maparen
    edozein puntutan idatz dezakegu, ikasle bakoitzak bere kolorea erabilita, betiere.

Jardueraren amaiera
Jarduera amaitutakoan, irakasleak kontzeptu-mapa guztiak bilduko ditu eta ikasgelan erakutsiko ditu. Nahia-
go izanez gero, erantzun onenak poster batean bil ditzakegu eta gogoeta bat hasi taldean edo talde ugarik 
ideia berberak adierazi dituzten begiratu eta kontzeptu horiekin lan egin. Era berean, aurreko moduluetan 
landu diren kontzeptuen gainean ere gogoeta egin daiteke, hala nola erresilientzia, komunitatea eta abar, eta 
ikasleei utz diezaiekegu haiei buruz hausnartzen, ulermen maila ebaluatzeko. 
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3. Bideoak

Zertan datza?
Film laburrak tresna oso erakargarria izan daitezke ikasleak klima-aldaketaren ondorioz gizarteak aurre egin 
beharreko aldaketez jabe daitezen. Hala ere, kontuan izan behar da ikasleak «belaki» moduan jartzeko arris-
kua dagoela, hau da, pantaila aurrean eseri eta ikusten dutena xurgatu besterik ez egitea. Esplizitua izan 
behar da azalpenetan, ulertarazteko helburua ez dela hori, baizik eta ahal den bezainbeste ikastea eta ebo-
luzionatzea, hau da, bideoak arreta osoz ikustea. Bestalde, irakasleak galdera batzuk egingo ditu bideoak 
ikusi aurretik, sarrera gisa, ikasleen inplikazio handiagoa lortzeko. Hona hemen galdera horiek adibideak:

• Zer da berria zuentzat?
• Zer mezu iruditu zaizkizue bereziki eraginkorrak?
• Zein dira ikuspegi hori hartzearen ondoriozko erronka nagusiak?

Zer helburu du?
Bideo horiek erabilgarriak izan daitezke SfR proiektuaren lehen etapetan, ikastaroa, haren egitura eta 
landuko diren kontzeptuak ulertzea ahalbidetzen baitute. Jarduera horiek lagungarri izan daitezke ikasleent-
zat ikastaroan zer egiten ari diren ulertzeko eta etorkizunean izango duen garrantziaz gehiago jabetzeko ere.

Zer behar da?
Proiektagailu edo pantaila bat, ordenagailu/eramangarri bat eta Interneterako konexioa.

Zer egin behar da?

Irakasleak interesgarria edo adierazgarria iruditutako bideo bat aukeratuko du, esaterako, 
ingurumen-gaiak lantzen dituen bideoren bat, klima-aldaketa azaltzen duena, erresilientzia, komuni-
tateko balioak, sistema habiaratuak, inspiragarri izan daitekeen eta eskualdean edo herrialdean egin-
dako proiekturen bat… Bideoak oso luzeak izan ez daitezen bermatu behar dugu, hala, eztabaida 
sustatzeko denbora gehiago izango da. 

Fase pilotuan, SfR taldeek bideo hauek erabili zituzten, bereziki ingeleseko eskoletan:

Aldaketaren olatuak saihesten:  https://www.youtube.com/watch?v=Mdv_iAa5rnk 

Aldaketaren olatuak saihesten animazioa erabil dezakegu ikasleei komunitatearekin lotura ezartzen 
laguntzeko eta komunitateetako erresilientzia kontzeptua ulertzen laguntzeko. Bideoa Cultivate 
Living and Learning-ek egin du eta YouTuben dago eskuragarri. Animazioak surfa metafora gisa 
erabiltzen du komunitateetako erresilientzia kontzeptua azaltzeko. 
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Sorry (Barkatu):  https://www.youtube.com/watch?v=eRLJscAlk1M

Bideo hau etorkizuneko belaunaldiei barkamena eskatzen dien gutun eraginkorra da. Sorry lanak 
basogabetzearen tasa kezkagarriak eta zuhurtziagabeko ingurunearen suntsiketa azaltzen ditu; 
guztiok dugu horren ardura. Material egokia da ikasleei neurriak hartzeko inspiraziorako eta 
arazo horri modu proaktiboan aurre egiteko modu berriak proposatzen ditu.

Gauzen historia:  https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM 

20 minutuko animazioa da, YouTuben dago eskuragarri, eta kontsumo-ohiturak eta ekoizpen-
sistema aztertzen ditu. 
Bideo labur honek helburu bikoitza du: Iraunkorragoak diren sistema linealen eta sistema zirkular 
itxien ideia sartzen du, eta gure kontsumoak duen eragina azaltzen du. Bideoak «hartu, fabrikatu, 
deuseztu» printzipioetan oinarritutako ekonomia dagoeneko ez dela bideragarria adierazten du, 
eta ekonomia zirkularrerantz joan behar dugula iradokitzen du, ekoizpena urriak diren baliabi-
deen ustiaketan oinarritu ordez, longebitatean, berrerabilpenean, konponketan, eguneratzean 
eta berriztatzean oinarritutako ekoizpen-ereduak behar ditugula. Bideoak kontsumitzailean oina-
rritutako gure bizimoduaren ondorio ekologiko eta sozialei buruzko gogoeta egiten laguntzen 
digu. 

Jardueraren amaiera
Taldeko kontzeptu-mapak sortzean, bideoak ikusi ostean ikasleek zer ikasi duten ikusi ahal izango dugu. 
Irakasleak ikasleei minutu pare bat emango die banaka hausnartzeko. Ikasleek banaka hausnartzea garran-
tzitsua da, alde batetik, eztabaida ez dezaten arinago eta ahots ozenagoz hitz egiten duten ikasleek mendera-
tu, eta bestetik, hausnarketa lasaiak gaian gehiago sakontzea ahalbidetzen duelako. Jarraian, denen artean 
eztabaida egingo da, taldeko kontzeptu-mapa erabiliz. 

Programa educativoHezkuntza-programa



25

Teaching plan

4. Elkarrizketarako kafearen edo kafeen eredua

Zertan datza?
Elkarrizketarako kafeak SfR programan erabil daitezkeen metodologia dira, eta ikasleek tokiko komunitatea-
rekin ere erabil ditzakete. Jarduera honekin eztabaidan sakon dezakegu, eta aldi berean, ikasleek parte hart-
zen dute eta beste ikuspegi batzuk entzuten dituzte.  

Prozesua World Café metodoan oinarrituta dago, gai garrantzitsuen inguruan eztabaida askea ahalbidetzeko 
elkarrizketa-sarea sortzeko erabilitako metodoan, hain zuzen. Hona hemen horri buruzko informazio gehiago:
www.theworldcafe.com

World Café metodologia gai garrantzitsuei buruzko elkarrizketak ezartzeko, beste pertsona batzuekin loturak 
ezartzeko, ideiak sortzeko eta ikuspegi berriak ezagutzeko modu berritzailea eta sinplea da.

Jarduera labur hau World Café metodologiaren adibide bat besterik ez da, ohikoa baino askoz laburragoa 
izango baita. Lana talde txikietan egingo da, beraz, gure ezagutzak taldeko kontzeptu-maparen antzera parte-
katu ahal izango ditugu, baina txandakako sistemarekin. 

Zer helburu du?
Gai jakin bati buruz eztabaidatzea eta horretan sakontzea, beste taldeetakoen ideiak eta iritziak ere kontuan 
izanik.

Zer behar da?
A3 neurriko orriak, boligrafoak, errotuladoreak, koloretako arkatzak…

Jarduera honen helburuak:

•  Espazio abegitsua sortzea.
• Gai garrantzitsuei buruz eztabaidatzea.
• Ikasle guztiak animatzea elkarrizketan parte hartzera.
• Pertsona eta ideia desberdinekin loturak ezartzea.
•  Elkar entzutea, gure ideiak eta kezka sakonenak ezagutzea.

Operating principles of a Conversation Cafe:

1. Ezagutza: Gure aurreiritziak eta susmoak zalantzan jarri behar ditugu, eta ideia eta perspektiba
    berriak bilatu.

2. Errespetua: Gainerakoen ikuspegia errespetuz entzun behar dugu eta erantzun behar diogu.
    Horrek ez du esan nahi gure desadostasuna adierazi ezin dugunik, baina errespetuz egiten saiatu
    behar dugu, besterik ez.

3. Jakin-mina: beste pertsonaren jarrera ulertzen saiatu behar dugu. Jarrera hori izateko dituen 
   arrazoiak ezagutzeko galderak egin daitezke.

4. Laburtasuna: zintzotasuna eta sakontasuna bilatu behar da, baina asko luzatu gabe.
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Zer egin behar da?

1. Irakasleak zenbait poster handi prestatuko ditu, denak mahai gainean jarriko ditu. Poster bakoitzak
    zenbait galdera ditu. 

2. Zatitu gela lauzpabost ikasleko taldetan, eta kafetegi bateko mahi baten inguruan edo
    elkarrizketa-taldeetan baleude bezala eseriko dira. Ariketa honetan bi elkarrizketa-txanda egingo
    dira, bakoitza 15 minutukoa. Irakasleak ikasleak animatu behar ditu ideiak idatz ditzaten eta
    kontzeptu-mapa edo zerrenda bat egin dezaten egindako hausnarketekin. Ikasleetako batek 
    elkarrizketa menderatzea saihesteko, beharrezkoa da denek berdin entzun eta parte hartu behar
    dutela nabarmentzea. Adibidez, 4ko taldea osatuz gero, hitz egindakoa baino hiru aldiz gehiago
    entzun beharko dute. 

3. Lehen elkarrizketa-txanda hori amaitzean, irakasleak ikasleetako bat gonbidatuko du mahai ba-
    koitzean «anfitrioi» gisa gera dadin, eta gainerako ikaskideei eskatuko die beste mahai batzuetara
    joateko eta taldean sortutako ideien eta hausnarketen enbaxadore izan daitezela. Denak beste
    mahai batean eserita daudenean, «anfitrioiak» labur-labur azalduko die gainerako taldekideei 
    informazio nagusia, galderak eta ideiak.

4. Errepikatu prozesu hori mahai berrian. Irakasleak erantzun berriak posterrean idatziko ditu edo
    lehen zeudenei iruzkinak egin edo zabaldu egingo ditu.

Jardueraren amaiera
Jarduera amaitutakoan, irakasleak poster guztiak bilduko ditu eskolan erakusteko edo kopiatu edo argazkiak 
aterako dizkie. Erantzun onenak poster batean ere jar ditzakegu eta zerrendatu (erantzun onena 1 izango da, 
bigarren onena 2, eta abar).
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5. Adituen bankua 

Zertan datza?
Gelan ikasle guztiek parte hartzea oso garrantzitsua da eskolan ikaskuntza-prozesurako, baita proiektu 
honen garapenerako ere. SfR esperientzia martxan jarri aurretik, «Adituen Bankua» sor daiteke ikasleen 
gaitasunetan oinarrituta.

Zer helburu du? 
Ikasle guztiei erakustea, modu batera edo bestera, baliotsuak direla eta gaitasunen arabera proiektuan lagun 
dezaketela.

Zer behar da?
A0 neurriko orri edo kartoi bat, errotuladoreak eta post-it papertxoak.

Zer egin behar da?
Jarduera honetan, ikasleek zer egitea gustatzen zaien edo zer egiten duten ondo zerrendatu beharko dute. 
Helburua beren burua estima dezaten eta dituzten gaitasunak balora ditzaten lortzea da. Horrez gain, gelan, 
osotasunean, ezagutza eta konpetentzia handiak topa daitezkeela frogatzea ahalbidetzen du, eta hori jakitea 
erabilgarria da taldeak osatu aurretik. 

Ikasle bati marraztea gustatzen zaio, beste bati autoak interesatzen zaizkio, beste bati kirolak, norbaiti abes-
tea gustatuko zaio, edo sistemetan aditua izango da, edo edozein gailu konpondu ahal izango du. Jarraian, 
gaitasun guztiekin posterra sor daiteke, izenburu honekin: Nik lagun dezaket... Eta irakasleak ikasleengana 
eta haien zaletasunetara jo ahal izango du proiektuan haien laguntza behar duenean. 

Jardueraren amaiera
Ondoren, irakasleak «aditu» horiengana jo ahal izango du tailerrak, txapelketak, azokak eta abar antolatzeko, 
gainerakoei egiten dakitena irakats diezaien. Hala, ikasleak gehiago konprometituko dira proiektuarekin eta 
baloratuta sentituko dira. 

Jarduera bikoteka edo talde txikietan gara daiteke, eta ikasleek tokiko ingurunean ikusten dutena edo gustat-
zen zaiena apunta dezakete. 
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6. Etorkizuneko egunkaria

Zertan datza?
Jarduera hau tresna erabilgarria da taldean ikusteko; ikasleei etorkizunean bizitza nolakoa izango den modu 
ludikoan ikertzeko aukera ematen die.

Zer egin behar da?

1. Irakasleak lauzpabost ikasleko lantalde txikietan banatuko du gela eta etorkizunean daudela imaji-
   natzeko eskatuko die, hemendik hamar urtera, eta herriko aldizkari edo egunkari bateko argitalpen-
   batzordeko kide direla.

2. Jarraian, argitalpenean klima-aldaketaren bidez komunitatea nola aldatu den azaltzeko atzera
    begirakoa egiten ari direla azalduko die. 

3. Ikasleek orri handi batean argitalpenaren azala sortu beharko dute. Lehenik eta behin, argitalpen-
   aren izenburua aukeratuko dute eta egunkariaren argitalpenari lotutako gastuen inguruan hausnar-
   tuko dute. Argitalpen berezi honetan landuko diren istorioen titularrak lehen orrian jarri behar dira.
   Taldeek zailtasunak baldin badituzte orrialdea betetzeko, irakasleak galderak egin diezazkieke,
   adibidez, zer egiten duten pertsona ospetsuek edo iradoki salgai dauden artikuluei buruzko infor-
   mazioa edo telebistaren programazioa sartzeko alboko eremuan. Animatu taldeak sortzaileak izan
   daitezen eta etorkizuneko albisteekin jolas dezaten.

Jardueraren amaiera
20 edo 30 minuturen ondoren, argitalpen-batzordeek argitalpenaren azala gelakideei aurkeztu beharko diete. 
Aurkezpen bakoitza amaitu ostean, irakasleak taldean lan egitearen garrantzia azalduko du eta jolasa izana-
gatik ere, komunitatearen sormena sustatzeko tresna garrantzitsua eta arazoak eta erantzunak arakatzeko 
modua dela nabarmenduko du.
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7. Zer pasatzen zaizu burutik? 

Zertan datza?
Beroketa-ariketa azkarra da eta sorkuntza lantzen du. Gomendagarria da gai berria hastean egitea. Ikasgelan 
edo aire zabalean egin daiteke, esaterako, ikastetxeko patioan, eta horrek lagun dezake ikasleen motibazioa 
eta konpromisoa handitzen.

Irakasleak txantiloi batekin egindako buru baten irudia bete beharko dute ikasleek pentsamenduekin, senti-
menduekin, itxaropenekin eta balioekin lotutako adierazpenekin/giltzarriekin.

Zer helburu du? 
Ikasleei sentimenduak eta pentsamenduak adierazteko hitz egokiak topatzen laguntzeko, balio pertsonalei 
buruzko ezagutzak areagotzeko eta gainerakoekin parteka ditzaten diseinatuta dago jarduera. 

Zer behar da?
A4 neurriko orria, buruaren silueta bat bertan marraztuta, koloretako arkatzak, argizariak eta errotuladoreak.

Zer egin behar da?
Jardueraren hasieran, irakasleak azalduko die zer egin behar duten eta gero beren kasa lan egingo dute 
15-20 minutuz. Irakaslea ikasgelan ibil daiteke eta laguntza eman dezake beharrezkoa izanez gero. Ikasle 
guztiek amaitu dutenean, laminak gainerako ikaskideei erakutsiko dizkiete eta txandaka irakurriko dute idatzi 
dutena.
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Jardueraren amaiera 
Jarduera amaitutakoan, irakasleak orri guztiak antolatuko ditu poster bat egiteko, eta ikasgelako horman 
jarriko dute. Irakasleak ondorengo eztabaida eta ebaluazioaren emaitzak gidatuko ditu. Gaian gehiago 
sakontzeko, erabilgarria izan daiteke Schwartzen balioen diagraman oinarritutako jarduera zehatzagoa egitea 
(ikus jarraian).
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8. Zer dago zure eskuetan?

Zertan datza?
Jarduera azkar honekin ikasleek beren ideiak eta proposamenak adieraz ditzakete modu sortzaile eta artis-
tikoan. Irakasleak prestatutako txantiloian eskuen silueta marraztuko dute eta banaka edo herriko beste 
pertsona/elkarte batzuekin batera komunitatea hobetzeko egin daitezkeen ekintza zehatzak pentsatzea da 
helburua. 

Zer helburu du? 
Jarduera honek lagunduko die ikasleei ekintza pertsonal eta komunak identifikatzen «beren eskuekin» inplika 
daitezen, eta aplikatu beharreko irtenbideen inguruan erabakiak har ditzaten. Gainera, ikasleak komunitatea-
rekin batera egingo dituzten ekintzak planifikatzen hasiko diren ikaskuntza-prozesuaren fase erabakigarri 
honetan, aurreko etapetan garatutako jarduerei buruzko informazioa eskuratzeko aukera izango du irakas-
leak.  

Zer behar da?
A4 neurriko orria, koloretako arkatzak, argizariak eta errotuladoreak.

Zer egin behar da?
Jarduera hastean, irakasleak egoki iritzitako jarraibideak emango ditu eta, jarraian, ikasleek beren kabuz lan 
egingo dute 15-20 minutuz. Ikasleek orrian eskuaren ingurua marraztuko dute eta hitz edo esaldi laburrekin 
beteko dute. Eta nahi badute, marrazkiak gehi ditzakete. Ikasle guztiek amaitu dutenean, laminak gainerako 
ikaskideei erakutsiko dizkiete eta txandaka irakurriko dute idatzi dutena.

Jardueraren amaiera
Jarduera amaitutakoan, irakasleak orri guztiak antolatuko ditu poster bat egiteko, eta ikasgelako horman jarriko 
dute. Irakasleak gidatuko du geroko eztabaida eta iradokitako ekintzak aztertzen lagunduko die ikasleei. 
Nahiago izanez gero, ikasleek talde txikietan lortutako emaitzei buruz eztabaida dezakete, ekintza onenak auke-
ratu eta, gero, ikasgelari jakinarazi. 
Eztabaidaren ondoren, ikasleek komunitatean udalerriko/inplikatutako/tokiko elkarteekin lankidetzan egingo 
duten ekintza/ekitaldia identifikatuko dute.
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9. Partekatu eta lapurtu

Zertan datza?
Partekatu eta lapurtu jarduera tresna egokia da gaia edo ikastaro berria hastean erabiltzeko. Jarduera hone-
kin gaiari buruz gogoeta egingo dute, eta jarraian, sortutako ideiak eta gaiak partekatu eta lapurtuko dituzte. 
Hala, adibidez, ikasle batek irudika dezake nolakoa izango litzatekeen bere komunitate ideala. Lehenengo, 
ikasleek banaka hausnartuko dute bere komunitatean desberdinak izatea gustatuko litzaiekeen gauzei buruz, 
eta jarraian, taldeka, partekatu eta lapurtu metodoa erabiliz, txandaka elkarri pasatuko dioten paper-orri 
batean idatziko dute ikaskideekin partekatzen dutena edo haiei lapurtutakoa. 

Zer helburu du?
Partekatu eta lapurtu jarduera taldean hausnartzeko edo ikasleek ezagutzak partekatzeko erabil daiteke.

Zer behar da?
Taula hau duen lamina bat:

Zer egin behar da?

1. Ikasleek «Partekatu eta lapurtu» lamina irekiko dute.

2. Banaka edo taldean, lantzen ari diren gaiarekin lotutako ideiei/gaiei buruz hausnartuko dute. 
    Hausnarketa horiek ezkerreko zutabean idatziko dituzte, «Partekatu» atalean.

3. Jarraian, ikasleek ideiak partekatzeko ikaskidea bilatuko dute. Topatutakoan, dituzten
    ideiak/galderak azalduko dizkiete eta bestearen ideiak/galderak entzungo dituzte. Jarraian, 
    lapurtzea gustatuko litzaiekeen ideia bat aukeratuko dute eta «Lapurtu» zutabean idatziko dute.
    Jarduera beste ikaskide batekin errepikatuko dute.

4. Errepikatu aurreko urratsa ikasleek «Partekatu eta lapurtu» taula osatu arte.

Jardueraren amaiera
Taldeak, banaka edo taldean, dagoeneko lantzeko ideia/galdera asko bildu ditu.

Partekatu Lapurtu
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10. Erresilientziaren iparrorratza 

Zertan datza?
Metodo hau ikerketa-lanaren emaitzak laburtzeko eta ebaluatzeko erabiltzen da.

Zer helburu du?
Komunitateari buruzko ikerketa-lana egitea.

Zer behar da?
Honako taula hau izango duen Erresilientziaren iparrorratza lamina bat:

Zer egin behar da?

1. Komunitate bakoitzean erresilientziaren 4 arloak ebaluatu behar dira: pertsonak, ekonomia, kultu-
   ra, harremanak (lankidetza). 4 arlo horiek esaldi batean deskribatu behar dira gako-hitzak erabiliz.
   Adibidez:

Orekan AhulaOso ondo garatua

Pertsonak 

Kultura

Ekonomia

Harremanak 

Orekan AhulaOso ondo garatua

Pertsonak 

Kultura

Ekonomia

Harremanak

Zoriontsu eta harmonian 
sentitzen dira beren 
buruarekin, bai fisikoki, 
bai buruz 

Sorkuntzan oinarritutako 
kultura eta lankidetza 
sustatzea: hemen 
bizitzeaz zoriontsu 
gaude, gure etorkizuna 
sortzeko aukera baitugu 

Ingurumenarekin 
errespetuzkoa den 
tokiko ekonomia 
aktiboa: lana, energia, 
sarrerak, eskuragarri 
dauden apartamentuak, 
elikagaiak 

Hemengo eta urrutiko 
jendearekin lankidetzan 
dihardugu.
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2. Kasu honetan ere taldeka jarrita, ikasleek komunitatea zer neurritan den bidezkoa ebaluatu behar
    dute. Horretarako, iparrorratzaren ardatz bakoitza ebaluatu eta arlo bakoitzaren garapen mailaren
    arabera margotu beharko dute.

3. Taldeek emaitzak gainerakoei erakutsiko dizkiete. Antzekoak al dira ebaluazioak? Zer desberdin-
    tasun dituzte? Hitz egin desberdintasunei buruz. Ahal bada, esan hitz gako berriak, ikasleen ko-
    munean duten iritzia deskribatzeko edo aurretik dagoen iritzia zabaltzeko. Alderatu iparrorratzak
    eta eztabaidatu desberdintasunei buruz. Amaitzeko, ikasleek erabaki beharko dute ikerketa sa-
    konagoa egin behar den eta iritzi gehiago lortu behar diren edo ulermena lortu eta iparrorratz
    komuna gara daitekeen.

Jardueraren amaiera
Jarduera honek gure komunitateko zer arlo hobetu behar diren identifikatzeko aukera eskaintzen du. Oinarri 
hori hartuta, komunitateko erresilientzia hobetzea ahalbidetuko diguten ideiak bilatu ahal izango ditugu. 

Kultura Ekonomia

Pertsonak

Harremanak
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11. Zer talentu dituzu?

Zertan datza?
Jarduera honek taldeko talentuak eta haien aniztasuna identifikatzeko aukera ematen du.

Zer helburu du?
Parte-hartzaileek ulertzea talentuei dagokionez taldeak duen aniztasun handia.

Zer behar da?
Honako informazio hau biltzen duen Talentuak izeneko lamina bat:

Jarraian, krisi-egoeran erabilgarri izan daitezkeen talentu batzuk adierazi ditugu. 
Zer talentu dituzu? Aukeratu dituzun talentu guztiak. 

Ziur badituzula zerrendan ez dauden beste talentu batzuk. 
Idatzi 3 edo gehiago eta pentsatu nola izan litezkeen erabilgarriak krisi-egoera batean. 

Ondo konpontzen naiz haur txikiekin 

Badakit sukaldean 

Beste hizkuntza batzuk dakizkit (zein)_______

Badakit gailu elektronikoak erabiltzen 

Badakit lehen sorospenak egiten 

Pertsona aktiboa eta iraunkorra naiz

Gustatzen zait adinekoekin hitz egitea 

Badakit sare sozialak erabiltzen  
(Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook…)  

Badakit konponketa txikiak egiten 

Badakit egurra mozten eta sua egiten

Badakit elurra kentzen 

Badakit etxea garbitzen

Badakit animaliak zaintzen

Badakit entzuten 

1.                                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                                     

3.                                                                                                                                                     
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Zer egin behar da?
Irakasleak ikasleei talentuen zerrenda bat emango die. Ikasleek zer talentu dituzten adieraziko dute eta 
gutxienez zerrendan ez dauden beste 3 gehituko dituzte. Jarraian, talentu horiek krisi-egoeran nola erabil 
ditzaketen planteatuko dute. Irakasleak talentuen arabera bost kideko taldeak egingo ditu. Ezin dira talde 
berean talentu bera duten bi ikaskide egon. 

Ikasle bakoitzak bere talentu gogokoena aukeratuko du eta identifikazio-etiketan idatziko dute. 

Jardueraren amaiera
Ikasleek talentu asko daudela ondorioztatuko dute eta elkarren artean lankidetzan jardunez gero, erronka 
askori aurre egin ahal izango diotela. 
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12. Aldibereko idazketa

Zertan datza?
Jarduera honetan ikasleek gai bati buruz idatziko dute, banaka edo taldean. Jarraian, idatziak beste ikaskide 
batzuekin trukatuko dituzte eta idazteko prozesuarekin jarraituko dute.

Taldeak 4-6 ikaslez osatuta egongo dira. Banaka edo bikoteka, ikasleek galdera/zeregin bat duen orri bat 
jasoko dute  Irakasleak eska dezake landu beharreko gaia ikasleek iradokitzeko ere.

Banaka edo taldeka ere hausnar daiteke, edo gai ugariren gainean hausnar daiteke gela osoarekin.

Zer helburu du?
Metodo hau ikastaroaren lehen faserako tresna egokia da; izan ere, ikasleek ezagutzak eskuratzen dituzte, 
ideiak pentsatzen dituzte edo gai baten inguruan galdetzen eta hausnartzen dute. Hala ere, lanaren amaieran 
ere erabil daiteke, ezagutzak eta gaitasunak freskatzeko.

Zer behar da?
Arkatzak, errotuladoreak eta orriak.

Zer egin behar da?

1. Banaka, bikoteka edo taldean, ikasleek orri bat dute landu beharreko gaiarekin edo arazoarekin.

2. Ikasleek denbora-tarte batean hausnartu egingo dute edo zuzenean gaiari erantzungo diote.

3. Dagokion denbora pasatutakoan, idatzia ezkerrean duen ikaskideari emango diote.

4. Hala, ikasle bakoitzak gai edo zeregin berria duen orri bat jasoko du.

5. Ikasleek gai/zeregin berri horri buruz hausnartu eta idatzi beharko dute.

6. Jarduera errepikatu egingo da ikasle guztiek gai guztiei buruz hausnartu arte.
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13. Eztabaidarako zirkulua

Zertan datza?
Jarduerak gai askori buruz eztabaidatzeko aukera ematen du eta talde txikietan edo gela osoarekin gara 
daiteke. Jarduera honen abantaila da ikasle guztiek iritzia adierazteko aukera izango dutela eta gainerakoen 
iritzia entzun ahal izango dutela. Irakasleak moderatzaile gisa jardungo du, eta eztabaida amaierara arte bide-
ratuko du.

Zer helburu du?
Jardueraren helburua komunikazio-gaitasunak eta arazoak konpontzeko gaitasunak sustatzea da, eta aldi 
berean, SfR-ren funtsezko kontzeptuei buruz eztabaidatzea. Agian eraginkorragoa izango da jarduera hau 
iraunkortasunari eta erresilientziari buruz sakondu ostean egitea; izan ere, ikasleek tresna gehiago izango 
dituzte errealitatea ulertzeko eta arazoak erresilientziaz kudeatzeko.

Zer egin behar da?

1. Zatitu gela bi talde berdinetan.

2. Ikasleen erdiak zirkulu bat osatuko du, denak kanporantz begira. Beste taldeko ikasleak zirkuluan
    dauden ikasleen aurrean jarriko dira.

3. Irakasleak galdera bat egingo du edo gai bat proposatuko du eta eztabaidak zenbat denbora iraun-
    go duen zehaztuko du, adibidez, lau minutu. Ikasleek aurrean duten pertsonarekin proposatutako
    gaiari buruz eztabaidatuko dute, denbora amaitu arte.

4. Jarraian, ordulariaren orratzen noranzkoari jarraituz, posizio bat mugituko dira eta pertsona berria-
    rekin galdera berari buruz eztabaidatuko dute.
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14. Balioen jolasa

Zertan datza?
Gure balioek zehazten dutenez zer garen, eta egiten duguna motibatzen dutenez, gure komunitateetan ekint-
za positiboa egin nahi badugu, beharrezkoa izango da balioen garrantzia ulertzea. Balioen jolasean ikasleent-
zat eta komunitatearentzat lehentasunezkoak diren balioak identifikatzea izango da, eta aldaketa-prozesuan 
dituen inplikazioei buruzko sentsibilizazioa handitzea. 

Zer helburu du?
Lehentasunezkotzat dituzten balioen inguruan ikasleei gogoeta eginaraztea eta komunitateko balioen eta 
balio pertsonalen sistema bera kontuan hartzeko gaitasuna izatea.

Zer behar da?
A3 neurriko Schwartzen balioen diagrama bat edo poster bat (biak kategoriarik gabe edo kategoriekin). 58 
balioen zerrenda osoa 68. Orriko eskuliburutik deskarga daiteke:
http://valuesandframes.org/downloads/. 
Balioen karta-jokoa ere erabil daiteke. Hemen dago eskuragarri:  http://publicinterest.org.uk/shop/ . 
Kolore desberdineko eranskailu txikien 2 joko (aukerakoa).

Zer egin behar da?

1.   Schwartz’s ‘Values’  diagramako balioak aztertuko dituzte eta haiei buruz eztabaidatuko dute ikasleek.

2. Ikasleek haientzat garrantzitsuenak diren 5 balioei buruz hausnartuko dute eta koloreko etiketa
    batekin markatuko dituzte.

3. Jarraian, beste kolore bateko etiketarekin, haien ustez gizarteak lehentasuna ematen dieten 5
    balioak markatuko dituzte.

4. Jarraian, balioak kategoriatan banatuko dituzte, jarraian adierazitako diagraman adierazita 
    datorren bezala.

5. Irakasleak posterra gela osoari erakutsiko dio, ikasle guztiek ikus dezaten eta hari buruz eztabaida
    dezaten.

Jardueraren amaiera
Arazo sozialek eta ingurumen-arazoek oinarri dituzten balioak ulertzea funtsezkoa da. Balio horiek indartzea 
eta haiei ahotsa ematea lagungarri izango da erronka askori erantzuna emateko, klima-aldaketa eta gizarte-
bazterketa barne. Jarduera honek aukera ematen die ikasleei baloratzen dutenari buruz hausnartzeko eta 
 balioak zer diren eta modu osasungarrian aurrera egiten nola laguntzen diguten pentsa dezaten.

Era berean, diagraman ere beste pertsona edo erakunde batzuen lehentasunak sar daitezke (esaterako, 
komunitatea, gobernua eta abar). Irakasleak honelako galderak egin ditzake: «Benetan mundu osasungarri, 
iraunkor eta bidezko baterako trantsizioa egin nahi badugu, zer balio izan beharko lituzke gizarte batek?»

Programa educativoHezkuntza-programa



40

Teaching plan

Balioei buruzko karta-jokoa 
(bertsio laburtua)
Zer balio dira garrantzitsuak mundua 

hobea izan dadin?

Irakasleak gela talde txikitan banatuko du eta 
balioei buruzko kartak banatuko ditu taldeen 
artean. Jarduera honek ikasleak estimulatzen 
ditu gure gizarteko balioez eta balio horiek arazo 
sozial handietan duten garrantziaz pentsa deza-
ten. Irakasleak ikasleei hau galdetuko die: 
«Benetan mundu osasungarri, iraunkor eta 
bidezko baterako trantsizioa egin nahi badugu, 
zer balio izan beharko lituzke gizarte batek?» 

Jarraian, ikasleek etorkizun bidezkoagoa eta iraunkorragoa eraikitzeko lagungarri izan daitezkeela uste duten kartak 
hartuko dituzte sortatik eta beste multzo batean jarriko dituzte. Beste multzo batean, haien ustez gure komunitateak 
leku ez hain osasungarri bihurtuko dituztela uste duten balioak jarriko dituzte. Jarraian, eztabaida egin dezakegu 
ikasleek balio jakin batzuk zergatik aukeratu dituzten hausnar dezaten. 
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Autonomia

Adorea

Hedonismoa

Arrakasta 

Boterea
Segurtasuna

Usadioa

Onespena

Borondate ona

Unibertsaltasuna

Independentzia

Askatasuna 

Jakinmina

Sormena

Nor bere helburuak 
aukeratzea 

Pribatasuna
Nor bere burua
errespetatzea 

Ausardia

Bizitza 
anitza 

Bizitza zirraragarria 

Bizitzaz gozatzea 

PlazerraNor bere burua barkatzea 

Buruargia

Kapaza

Ospetsua
Arrakastatsua

Handinahia

Gizarte onespena 

Aberastasuna
Agintea

Gizarte poterea 

Nire irudi publikoa
babestea

Osasuna
Familia segurtasuna 

Parte
sentitzea 

Gizarte ordena  
Garbitasuna

Mesedeen
elkartrukea 

Segurtasun nazionala  

Nor bere disziplinatua  

Adeitsua

Helduen ohorea 

Esanekoa

Umila

Atxikipen gabea 

ElizkoiaUsadioen
errespetua  

Moderatua

Bizitzaren nire zatia onartzea 

Zintzotasuna

Barkabera

Bizitza espirituala 

Lagungarria 

Maitasun heldua 

Benetazko laguntasuna 

Bizitzan esan-nahia 

Arduratsua Leiala

Jakituria    

Pakean dagoen mundua     
Gizarte justizia      

Edertasunaren mundu bat 

Naturarekin bat izatea 

Pentsamolde
irekia Berdinatasuna

Barneko armonia 

Ingurumenaren babesa 
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15. Klima-aldaketa eta gure ingurua

Zertan datza?
Klima eta ingurumena gai goria dira, bai komunikabideetan, bai agenda politikoetan. Uholdeen eta lehorteen, 
desagertzeko arriskuan dauden animalia-espezieen eta gosetea duten pertsonen irudiak egunerokoa dira 
gurean. Baina kontua da klimaren mundu mailako arazoei aurre nola egin diezaiekegun. Ba al dute zerikusirik 
gurekin? Egin al dezakegu zerbait horrekin?
Sarri, irudiek hitzek baino gehiago adierazten dute, eta horregatik erabiltzen dira askotan munduaren beroke-
taren ondorioak deskribatzeko. Jarduera honetan ikasleek klima-aldaketari buruzko beren istorioa aukeratuko 
dute, inguruarekin eta beren ekintzekin lotutako istorio bat.

Zer helburu du?
Tokiko ingurumenari, bere ekintzei eta klima-aldaketari buruzko iritziak aurkezteko irudiak erabiltzen ikastea.

Zer behar da?
1. Argazki-kamera digitala edo Smartphonea.

2. Irudien editore bat: Photoshop, Gimp.

3. Aurkezpenak egiteko tresnak: Photo Story, PowerPoint, Prezi.

Zer egin behar da?

• Gela hiru ikasleko taldetan banatuko da, eta lehen bi minutuetan, klimari, gertueneko inguruneari
   eta beren ekintzei buruz hausnartuko dute. Horretarako, kontzeptu-mapa bat egingo dute. 
• Ikasleek gainerako ikaskideei irakurriko dizkiete egindako gogoetak.
• Jarraian, hiru hitz aukeratuko dituzte irudietan islatzeko (irudiek jaso behar dituzte inguruneko
   baldintzak eta baldintza horiek aldatzen laguntzeko zer egin daitekeen).
• Ikasleek batera hausnartuko dute hiru hitz horiei buruz. Zer irudi hartzea gustatuko litzaiekeen,
   zergatik nahi dituzten irudi horiek eta landutako gaiari buruz duten jarrera aztertu beharko dute
   hausnarketa horretan.
• Irudiekin zer transmititu nahiko luketen ere eztabaidatuko dute.
• Jarraian, irudiak hartu, editatu eta testu txiki bat idatziko dute irudi bakoitzerako. 
  Testu hori ozen irakurriko dute irudiak ikaskideei erakusteko garaian.
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Jardueraren amaiera
• Ikasleek sortutako istorioa ikaskideei erakutsiko diete.

• Jarraian, gai hauei buruz eztabaidatuko dute:

- Zer arlotan oinarritzen da aurkezpena?
- Zer lotura dago klima-aldaketaren eta arlo horren artean?
- Egin al dezakegu zerbait tokiko eskalan?
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16. Aldaketak gure komunitatean

Zertan datza?
Beti dago gure komunitatean zerbait desberdina izatea gustatuko litzaigukeena eta aldatu nahiko genukeena. 
Jarduera honetan, ikasleek aldatu nahiko lituzketen komunitateko arlo haiek landuko dituzte, aldi berean 
klima-aldaketa murrizten lagunduko duten ekimenak sortuz. 

Autoa gehiago erabiltzen al dugu? Bigarren eskuko arropa gehiago erabili behar genuke? Nola planifikatu 
behar dugu elikagaiak erostea? Energia-kontsumoari buruzko arauak izan behar ditugu eskolan? Gure baraz-
kiak landatu beharko genituzke? Jarduera horrek aukera asko eskaintzen ditu eta tokiko komunitatea aldatze-
ko moduari buruzko galderak sorrarazten ditu. Irudimena da muga bakarra.

Zer helburu du?
Ikasleek klima-aldaketarekin lotutako eta tokiko komunitateak aurre egin beharreko gai giltzarri batzuei buruz 
eztabaidatzen ikasiko dute. 

Zer egin behar da?

1. Ikasleek beren komunitate ideala nolakoa izango litzatekeen imajinatzen dute. Banaka, beren
   komunitatetik desberdinak izatea gustatuko litzaiekeen gauzei buruz hausnartuko dute. Aldaketa
   horiek zertan lagunduko dute, klima-aldaketa hobetzen ala okertzen?

2. Jarraian, Partekatu eta lapurtu jarduera egingo dute gainerako ikaskideekin, haietako bakoitzaren
    10 ideia onenak oinarri hartuta. 

3. Ikasleak gelan bere orriarekin eta ideiarekin ibiliko dira. Orrian tarte bat utzita izango dute, gauza
    berriak gehitzeko. Ikaskide batekin topo egitean, biek elkarri erakutsiko dizkiete ideiak eta bakoi-
    tzak «besteari lapurtzea» gustatuko litzaiokeen ideia aukeratuko du. Jarraian, gelan oinez jarrai-
    tuko dute eta gainerako ikasleekin hizketan, taula osatu arte.

4. Jarduera egindakoan, ideia berri asko izango dituzte banaka lanean jarraitzeko.

5. Irakasleak bost ikasleko taldeak osatuko ditu, eta «Partekatu eta lapurtu» taula aurkeztuko dute.
   Bost ideia onenak aukeratuko dituzte eta haietako bakoitza aparteko orri batean idatziko dute.
   Jarraian, ikasleek Aldibereko idazketa jarduera egingo dute, hau da, ikasleek batera hausnartuko
   dute, baina banaka, ideiei buruz.

6. Ikasle bakoitza minutu batzuez ideia bati buruz gogoeta egiten hasiko da. Dagokion denbora pasa-
    tutakoan, idatzia ezkerrean duen ikaskideari emango dio.

7. Prozesu hori ikasleek ideia guztiei buruz hausnartu arte errepikatuko da.

8.  Jarraian, taldean eztabaidatuko dute zer aldaketa ezarri behar dituzten ideia desberdinekin erreali-
     tatea sortzeko. Bideragarria da? Komunitateko zer kideri eragingo dio? Zer ondorio orokor izango
     ditu?
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Jardueraren amaiera
Ikasleek labur-labur gainerako ikaskideen bost ideia onenak aurkeztuko dituzte, eta batera, horren inguruan 
zerbait egin ote dezakeen eztabaidatuko dute.
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17. Paseo bat hirian zehar

Zertan datza?
Hiriek denboran zehar bilakaera izaten dute, bakoitzak bere modura. Landa-eremuen eta hirien artean trukea 
etengabea da eta pertsona gehienak hirira joaten dira edo hango zerbitzuak erabiltzen dituzte. Jendeak hirian 
erosten du, han lan egiten du edo han bizi da.

Hala, esaterako, Danimarkako herri zaharrenetakoak azoketatik, erlijio-zentroetatik (monasterioetatik) edo 
gotorlekuetatik abiatuta garatu dira. Industrializazioarekin, herri horiek hazi egin ziren, baina lehenengo 
trenak eta geroago motordun autoak ere lagundu dute hazkunde horretan.

Zer helburu du?

1. Hirian eta aintzira ertzean paseatzea irakasgai ugaritako irakasleekin. 
    Ikasleek, bikoteka, inguruari begiratuko diote, iritziak trukatu eta hauei buruzko galderei erantzungo
    diete: 

- Erresilientzia.
- Etorkizun iraunkorra.

2. Gai horiei buruz hausnartzea eta ikasgelan eztabaidatzea.

3. Kide-sentimendu handia sortzea:

• Gertueneko herri edo hiria nola garatu den ikerketa praktikoa egitea. 

• Hiriaren garapen urbanoari buruzko ezagutzak eskuratzea, baita haien egiturari buruz ere,
  ikuspegi teorikotik.

• Hiriaren garapen urbanoaren inguruko ezagutzak eskuratzea, eremuko populazioaren
   garapenarekin lotuta.

Zer behar da?

1. Google Maps edo antzekoa.

2. Arkatzak, errotuladoreak eta orriak.

3. Ediziorako programa bat edo aurkezpenak egitekoa, esaterako, Movie Maker, Adobe Premiere,

    Photo Story, Power Point edo Prezi.

4. Smartphone edo argazki-kamera bat.
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Zer egin behar da?
Irakasleak gela taldetan zatituko du eta ikasleek lantzen ari diren hiria nola egituratuta dagoela uste duten 
eztabaidatuko dute, eta haien usteak idatziko dituzte.

• Jarraian, onlineko tresna bat erabiliko dute (esaterako, Google Maps), udalerriaren kokapenaren
   mapa zehatza topatzeko.

• Ikasleek herri guztia zeharkatuko duen ibilbidea ezarriko dute, kanpoaldetik hasi, erdigunetik 
   pasatu eta beste muturrean amaitu arte.

• Behin ibilbidea sortutakoan, inprimatu egingo dute (ahal bada, bi kopia).

•  Gero, ibilbidea oinez edo bizikletaz egingo dute, eta txangoan ibilbidea eta oharrak hartzeko 
    koaderno txiki bat eramango dute. Bidean, ikasleek mapan idatziko dute zer lekutatik pasatzen
    diren eta zer ikusten duten. Ibilbidean zehar topatzen dituzten gauzak identifikatzeko 
    letrak/zenbakiak ere idatz ditzakete eta, jarraian, zerrenda bat egin informazioa zehatz jasotzeko.
    Kategoria hauek egin behar dituzte:

1.  Erdigunea.

2.  Industria arina eta saltoki txikiak.

3. Industria astuna.

4. Bigarren mailako erdigunea.

5. Zerbitzu-enpresak eta erakunde publikoak.

6. Bizitegi-eremuaren eta merkataritza-eremuaren arteko trantsizio-eremua.

7. Bizitegi-eremuak (langile-klasea).

8. Bizitegi-eremuak (klase ertaina).

9. Bizitegi-eremuak (klase altua).

10. Negozio-zentroa.

11. Eremu berdeak.

• Ikasleek, eremuetatik (kategoriak) pasatu ahala, argazkiak aterako dituzte.

Berriz gelara itzulitakoan, hartutako oharrak hiri-eredu desberdinekin alderatuko dituzte. Zure hiria eredu 
horietakoren batekin bat dator? Ikertu azken urteetan hiriko populazioak izandako garapena.

Jardueraren amaiera
Gelan etorkizunean hiria nolakoa izango den eztabaidatuko dute eta ikasleek ideiak argudiatu beharko 
dituzte.

Jarraian, txangoan ikusitako arloen aurkezpen laburra egingo dute, ahal bada, Movie Maker edo Photo 
Story bidez sortutako bideo batekin. Azkenik, bideoa partekatuko dute, adibidez, You Tuberen bidez edo 
elkarren artean.
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18. Placecheck (Gure komunitatearen ebaluazioa)

Zertan datza?
Jarduera honi esker, ikasleek, gertueneko ingurunean «komunitate» sentimendua sortzen laguntzen duten 
eremu, leku eta jarduerak ikusi eta idatzi ahal izango dituzte, esaterako, eremu berdea. Bestalde, «komunita-
te» sentimendua suntsitzen duten eremuak edo jarduerak ere bilduko dituzte (jarrera antisoziala, zirkulazio 
bizkorra eta abar).

Metodo hau Erresuma Batuan asko erabili izan da eta aitorpen zabala jaso du, erabilgarria eta sinplea delako. 
Auzoaren, komunitatearen, tokiko agintarien politika eta jarraibideen eta eskola-curriculumen plangintza 
babesten duen tresna da, plangintza zibiko eta komunitarioa zer den hobeto ulertzen laguntzen baitu.

Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu webgunea: Placecheck.

Zer helburu du?
Jarduera hau eremu jakin bat nola hobetu erabakitzeko lehen aukerak egiteko tresna da, eta sarri aldaketak 
sartzeko balio du, bestela ezarri ezingo liratekeen aldaketak, hala nola zabor-bilketarako jardunaldiak edo 
auzoaren plangintza. Jarduera horrek ikasleei kide-sentimendua handitzen laguntzen die, komunitatearen 
aktiboak identifikatzen, eragin sozial kaltegarriak minimizatzeko esku-hartzea beharrezkoa den arloak identi-
fikatzen. Inguruneaz ardura hartzeko eta kaleak, espazioak, parkeak eta auzoak hobetzeko jarduera-planak 
sortzeko metodo sinplea da, beraz.

Zer behar da?
Lanerako beharko ditugun galderak biltzen dituen galdetegia eta erantzunak jasotzeko metodoren bat (orria, 
filma). Esteka honetan, jarduera prestatzeko informazio gehiago lor daiteke:
http://www.placecheck.info/wp-content/uploads/2012/03/How-to-do-a-Placecheck-_explained-in-full_.pdf 

Zer egin behar da?
Ikasleek txangoa egingo dute dagokien komunitatean eta galdetegian dauden 21 galderak erantzungo dituzte:

Leku berezia

• Zergatik da leku hori berezia edo apartekoa?
• Zergatik da den bezalakoa?
• Zer jarduera edo ekitaldik eragin du horrela izatea?
• Zergatik gustatzen zaigu leku hori?
• Zer egin dezakegu hobetzeko?
• Hobetzeko zer potentzial du?

Ondo konektatutako lekua, irisgarria eta erosoa

• Leku irisgarria da? Zerk mugatzen du mugikortasuna?
• Leku erosoa da? Badago lekua nahasgarri bihurtzen duen zerbait?
• Aparkaleku-sareak ondo funtzionatzen du?
• Nola egin daiteke irisgarriago eta erosoago?
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Leku segurua eta atsegina

• Zerk eragiten du lekua –kaleak eta espazio publikoak  seguruak eta atseginak izatea?
  Zerk kentzen dio balioa?
• Zer oztopo daude? Nola hobe liteke?
• Nola egin daiteke seguruago eta erosoago?
• Nola gozatzen dute pertsonek naturaz? Zer falta da?

Ingurumenarekiko errespetua duen lekua

• Zerk eragiten du leku hau munduarekin errespetuzkoa izatea? 
  Nola xahutzen dituzte urri diren baliabideak?
• Mugikortasunak nola erabiltzen ditu baliabideak?
• Nola kudeatzen dira hondakinak?
• Nola erabiltzen da energia eraikinetan?
• Zer mailatan da leku egokigarria?
• Zer beste ezaugarrik eragiten du leku hau munduarekin errespetuzkoa izatea?
• Nola hobe liteke baliabideen erabilera?

Jardueraren amaiera
Tresna hau bikaina da ikasleen ingurune hurbilean jarduera garatzeko. Komunitateari begiratzen diote eta 
haren erresilientzia, indarguneak eta ahulguneak ebaluatzen dituzte.
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19. Place Standard tresna

Zertan datza?
ETresna honekin leku bati buruzko elkarrizketak egitura ditzakegu eta hango elementu fisikoei (eraikinak, 
espazioak eta garraiobideak) eta sozialei (esaterako, erabakiak hartzean pertsonak kontuan hartzen direla 
sentitzen ote duten) buruz hausnartu  Placechecken antzekoa da eta modu paraleloan erabil daiteke.

Ikasleen inguruneko jarduerak garatzeko tresna oso ahaltsua da. Ikerketek erakusten dute denbora gehien 
pasatzen dugun lekuek eragin garrantzitsua dutela gure bizitzetan. Leku bat ikusten den, sentitzen den eta 
funtzionatzen duen moduak eragin dezake gure osasunean eta ongizatean. Era berean, leku horien kalitatea 
hobetzeak lagun dezake desberdintasunak desagerrarazten.

Zer helburu du?
Jarduera honen bidez, ikasleek komunitateko aktiboak eta hobetu beharreko arloak identifikatu ahal izango 
dituzte, eta komunitatearen betetze maila ebaluatu ahal izango dute.

Zer behar da?
Iparrorratz motako diagrama edo diagrama erradiala (Haize-arrosa motakoa). 

Honako esteka honetan tresnari buruzko informazio zehatza dago:
http://www.placestandard.scot/#/home 

Zer egin behar da?

• Erregistratu, banako pertsona edo talde baten ordezkaria den adierazita, eta ebaluatuko den
  eremua ezarri.
• Inprimatu diagrama huts bat eta eskatu ikasleei ariketa dagokion taldearekin osatzeko. Gertueneko
   ingurunea aztertu eta adierazitako eremu bakoitzari puntuazioa eman beharko diote. Galdera
   bakoitzari 1etik 7rako eskalako puntuazioa eman behar zaio. Eztabaidarako abiapuntu gisa jarrai-
   bide batzuk sartu ditugu. Emandako puntuazioa taldekide guztien artean adostu behar da. Lekua
   dago erantzunaren arrazoiak idazteko.
• Galdera guztiak erantzundakoan, «iparrorratz motako diagraman» adierazi behar dira puntuazio
   guztiak. Azkenik, puntuen artean lerro bat egin behar da (ikusi jarraian datorren adibidea).
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Jardueraren amaiera
Diagrama osatutakoan, ikasleek emaitzei buruz eztabaidatuko dute eta lehentasunezkoak zer arlo diren eta 
zer ekintza egin behar diren erabakiko dute. Horretarako prestatutako eremua dago.
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20. Aktiboen eta pertsonen mapaketa

Zertan datza?
Jarduera honen helburua da gure komunitatea zerk eta nork osatzen duen eta gainerakoei zer ekartzen digun 
aztertzea. Maila ugaritan aplika daiteke: pertsonengan, erakundeetan eta abarretan.

Zer helburu du?
Gure komunitatearen aktiboak identifikatzea: nork eskaintzen duen zer gure komunitatean.

Zer behar da?
Aktiboen mapa (ikus jarraian).

Zer egin behar da?
• Ikasleek proiektua garatzeko zer beharko duten identifikatuko dute, esaterako, ezagutza, gaitasu-
  nak edo dirua. 

• Aktiboen mapa erabiliz, ikasleek komunitatean nork eskaintzen duen zer zehaztuko dute (esaterako,
   biztanleak eta ezagutzak edo ikastetxeak eta gainerakoengan duten eragina).

•  Jarraian, komunitateko pertsonak, erakundeak eta talde espezifikoak Aktiboen mapakoekin lotuko
   dituzte eta proiektua ondoen babes dezaketenak identifikatuko dituzte.

Jardueraren amaiera
Informazio horretatik abiatuta, pertsona eta erakunde ugarirekin harremanetan jarriko dira eta ikertu egingo dute.
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21. Elkarrizketak

Zertan datza?
Planifikatutako elkarrizketa batean, pertsona batek (elkarrizketatzailea) galderak egiten dizkio gai jakin bati 
buruz pertsona bati edo zenbaiti. Sarritan, elkarrizketatzaileak gai jakin bati buruz pertsonek duten iritzia edo 
ezagutza maila ezagutu nahi izaten du. Elkarrizketetan gaia sakondu nahi izaten da, eta ez ikerketa zabala-
goa egin. Sarri, elkarrizketek lan handiagoa eskatzen dute, beraz, zaila izaten da pertsona askoren datuak 
biltzea.

Zer helburu du?
Elkarrizketa bat planifikatzen hasi aurretik, behar dugun informazioa biltzeko metodo onena dela ziurtatu 
behar dugu. Horretarako, galdera hauek egin behar ditugu:

1. Zer erantzun lortu nahi ditut elkarrizketarekin? Zein da ikerketako nire gai nagusia?
2. Nork lagun diezadake identifikatu ditudan gaien erantzunak topatzen? Nori galdetu behar diot?
3. Informazio horixe bera beste iturriren batetik topa daiteke? Datuak horrela biltzea beharrezkoa da?

Zer egin behar da?

Elkarrizketak egiteko hainbat modu daude

Elkarrizketa mota ugari daude. Aukeratuko dugun elkarrizketa mota gure helburuaren eta lortzea gustatuko 
litzaigukeen informazioaren araberakoa izango da. 

Oro har, lau elkarrizketa mota daude:

Aditu bati egindako elkarrizketa aditu batekin gertakari jakin batzuk ikertzeko edo egiaztatzeko erabilt-
zen da. Gure gertueneko inguruneko merkatariak izan daitezke, neurri batean tokiko elikagaien eskaria 
ondo ezagutzen baitute, edo kogenerazioko tokiko estazioko arduraduna izan daiteke, erabilitako ener-
giak edo etorkizunean erabil daitezkeenak ezagutzen baititu.

Iritzi-elkarrizketa bat gai jakin bati buruz pertsona batek duen iritzia identifikatzeko eta argitzeko erabilt-
zen da. Oro har, gaia hobeto ulertu eta sakondu egin daiteke, ikuspegi desberdinak dituzten pertsonak 
elkarrizketatuz gero. 
Hala ere, garrantzitsua da galderaren inguruko iritziak ikerketa-gairako garrantzitsuak direla ziurtatzea. 

Kalean egindako elkarrizketak  elkarrizketa oso laburrak dira, eta ausaz aukeratutako pertsona kopuru 
jakin batek gai jakin bati buruzko iritzia ematen dute. Sarri, galdera bakarra egiten da (edo bi edo hiru). 
Kasu honetan, ideia ona da tokiko komunitatera jotzea herritarrei galdetzeko. Jende asko dabilen leku 
estrategikoetan jartzea da onena, esaterako, autobus-geltokian, merkataritza-gunean, oinezkoen 
eremuan edo liburutegian.

Erretratu-elkarrizketaren helburua pertsona baten bizitzako arlo jakin batzuetan murgiltzea da. Adibidez, 
adineko pertsonak izan daitezke, «garai batean» gauzak nola ziren deskribatzeko, edo zerbait aldatzen 
saiatzeko esperientzia duten erakundeetako ordezkariak.
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Galderek izan behar dituzten baldintzak

Elkarrizketarako edozein galdera aukeratuta ere, kontuz aukeratu behar ditugu: 

1. Laburrak, argiak eta zehatzak izan behar dute Hala, elkarrizketatutako pertsonak ez du zalantzarik
    izango zer galdetzen ari zaion.

2. Galdera bakoitzean gauza bakarra galdetu behar da.

3.  Galderaren formulazioak neutrala izan behar du.

4. Nolabait elkarrizketatutako pertsona norabide jakin batean bideratzen duten galderak egitea
    saihestu behar da. Honako galdera hau, adibidez, ez litzateke egokia izango: «Ez duzu uste elika-
    gai organikoak osasungarriagoak direla?»

Plangintza

Elkarrizketa bat egin aurretik, oso argi izan behar da zer informazio lortu nahi dugun. Logikoa denez, ikerketa-
rako gaia bildu beharko du. 

Beharrezkoa da jakitea, beraz, nor elkarrizketatzea den onena, eta bereziki, galderak nola egin. 

Elkarrizketatutako pertsonak garrantzitsua izan behar du ikerketa-gairako. Hala, adibidez, gaiari buruz 
ezagutza handia duten adituak izan daitezke, edo iritzi sendoak dituztenak. Erabakiak hartzearen ardura 
duen pertsonaren bat edo politikariak elkarrizketatzea ere interesgarria izan daiteke.

Ondorioz, gomendagarria da elkarrizketari buruzko gure ideiak eta oharrak idaztea, hala, gure ikerketak oina-
rri dituen elementuei buruzko ideia orokorra izango dugu.
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Elkarrizketa baino lehen

Elkarrizketa ausaz aukeratutako pertsonekin (esaterako, kaleko elkarrizketetan) egin ezean, sarri, elkarriz-
ketatuko dugun pertsonarekin harremanetan jarri beharko dugu lehenengo, posta elektronikoz edo telefonoz. 
Garrantzitsua da behar bezala aurkeztea eta elkarrizketaren oinarrizko elementuak azaltzea. Gogoratu hauek 
egiteaz:

• Nor garen eta nongoak garen esatea.
• Elkarrizketan landuko dugun gaia deskribatzea.
• Elkarrizketa zertarako erabiliko den eta nork ikusiko duen azaltzea.
• Pertsona horri buruz zer galdetzea gustatuko litzaigukeen nabarmentzea.
• Pertsona jakin hori zergatik aukeratu dugun azaltzea.
• Elkarrizketak zenbat denbora iraungo duen azaltzea.
• Elkarrizketa bideoz edo diktafono batekin graba dezakegun galdetzea.

Pertsona batekin elkarrizketa bat antolatzea, ohitura izan ohi da elkarrizketatutako pertsonak iradokitzea elka-
rrizketa egiteko lekua eta ordua. Gogoan izan behar dugu pertsona hori mesedea egiten ari zaigula, eta ez 
alderantziz.

Elkarrizketan zehar

Komeni da benetako elkarrizketa beste pertsona batekin batera egitea, hala, laguntza izango dugu eta galde-
rak egiteko garaian elkar osatuko dugu. Lana bien artean ere zati dezakegu. Hala, adibidez, bat ardura daite-
ke galderak egiteaz eta bestea oharrak hartzeaz eta grabaketa-ekipoaz.
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22. Galdetegiak/inkestak

Zertan datza?
UGaldetegia formulario batean jarrita datu kuantitatiboak biltzeko erabiltzen den galdera multzoa da. Inkesta 
batek, bestalde, nahiko itxiak diren galderak egiten ditu, aurrez idatzi eta diseinatu diren erantzun-aukera 
baliokideekin.

Inkesta kuantitatibo bat egiten denean jasotzen den informazioa grafikoetan jar dezakegu eta estatistikoki 
prozesa daiteke, galdera orokorrei erantzuna emateko. Inkestei esker informazio kantitate handia azkar bil 
dezakegu.

Beste abantaila bat da anonimoak izaten direla, beraz, pertsonak «libreago» sentitzen dira erantzuteko. Hala, 
beraz, inkestak oso tresna ona dira gai pribatuei buruzko informazioa eskuratzeko, beti ez baikara prest 
egoten informazio hori gainerakoekin partekatzeko, esaterako, erosteko gure ohiturei buruz, elikagaien hon-
dakinekin dugun jarrerari buruz edo aldatzea gustatuko litzaigukeen gauzei buruz.

Hasiera

AGaldetegian oinarritutako inkesta baten galdera zehatzak egiten hasi aurretik, zenbait elementu hartu behar 
dira kontuan. Lehenik eta behin, inkestatik zer informazio lortu behar den ezarri behar da. Ikertu beharreko gai 
bat izan behar dugu, beraz. 

Galderak eta erantzunak behar bezala egiten ez badira, erabili ezin dugun galdetegia lor dezakegu emaitza 
gisa. 

Funtsezkoa da, bestalde, landu beharreko gaia ere ondo ezagutzea, galdera egokiak egin ahal izateko.
Jarraian, galdetegian zenbat galdera sartu behar ditugun plantea dezakegu. Erantzungo duen pertsonak, 
normalean, ez du denbora asko pasatu nahiko. 

Nori zuzenduta dago?

Xede-taldea aukeratzeko, inkestaren galdera guztiak hartu behar dira kontuan. Hala, gazteen arteko alkoho-
laren kontsumoa ikertu nahi bada, ez du zentzurik 30-40 urte arteko haurdun dauden emakumeak hartzea 
xede-talde gisa. Xede-taldea aukeratzea eta inkestaren asmoa, beraz, oso lotuta daude: Ikasleak elikagaien 
tokiko denda batera bisitan joan daitezke eta bertako jendea elkarrizketatu edo auzo jakin batera joan 
daitezke eta han bizi direnak elkarrizketatu.

Ikertutako populazioaren gaineko baieztapen orokorrak egin ahal izateko, beharrezkoa da inkestak erantzun-
go dituzten pertsonak erabat ausaz aukeratzea.
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Zer galdera egin behar dira?

Inkestaren galderek, noski, egokiak izan behar dute eta galdera orokorrari azpigalderak gehitu behar dizkie. 
Beraz, gaia zehatz-mehatz aztertu behar da galderak egiten hasi aurretik. Galdetegia egin aurretik gaiari 
buruz informazioa biltzea beharrezkoa izaten da gehienetan.

1. Oinarrizko galderak: Inkesta egingo duten pertsonak taldetan sailkatzea errazteko galderak,
    esaterako, adinari, generoari, lanari eta heziketa mailari buruzko galderak izan daitezke.

2. Inkestako galderak: Inkestaren gaiarekin lotuta dauden erantzunak jasotzeko galderak
    (inkestaren gai orokorra).

Galdetegi batean, erantzunak irekiak edo itxiak izan daitezke. Alde batetik, galdera irekien abantaila da ñabar-
dura gehiago sartzen dituztela. Beste alde batetik, kontabilizatzeko eta estatistikoki aztertzeko oso zailak izan 
daitezke. Beraz, inkestak normalean galdera itxiekin egiten dira.

Inkestako galderak, aldi berean, honela sailka daitezke:

3. Jokabidearekin lotutako galderak: Ohiturak, ekintzak eta jarduerak isla ditzaketen galderak.

4.  Ezagutzekin lotutako galderak: Ezagutzak, esperientzia eta inkesta egindako pertsonen 
     ohiturak isla ditzaketen galderak.

5. Jarrerarekin lotutako galderak: Inkesta egindako pertsonak egoera edo iritzi jakin bat nola 
    baloratzen edo ebaluatzen duen jakiteko informazioa biltzen duten galderak.

Erantzun-aukerak:

Galdetegi batean, erantzunak irekiak edo itxiak izan daitezke. Alde batetik, erantzun irekien abantaila da 
ñabardura gehiago sartzen dituztela. Beste alde batetik, kontabilizatzeko eta estatistikoki aztertzeko oso 
zailak izan daitezke. 

Erantzun itxien alde eginez gero, galderak egitean kontuan hartu beharko da erantzunean sartuko den 
balorazio-eskala edo -formula. Oro har, zenbait aukera daude:

• Zerrenda motako erantzunak: adibidez, «Bai» edo «Ez».
• Eskala batean oinarritutako erantzuna: inkesta egindako pertsonak erantzun bat aukeratzen du
   eskala bateko balioen artean. Eskala askotarikoa izan daiteke: «ona» eta «txarra», edo «ados
   nago» eta «ez nago ados». Erantzun gisa eskala bat erabiltzen bada, zenbat tarteko maila izango
   dituen erabaki behar da, esaterako: «Erabat ados nago», «Ados nago», «Nahiko ados nago», «Ez
   ados, ez desados», «Ez nago oso ados», «Ez nago ados» eta «Ez nago batere ados».

Markatzea besterik eskatzen ez duten galderak ere sar daitezke, esaterako, adina: 15-19, 20-24, etab.
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Sekuentzia:

Metodo ohikoena izaten da lehenengo galdera «erraza» egitea. Inkesta egindako pertsonari buruzko galderak 
izan daitezke, hala nola adina, generoa, prestakuntza eta abar, eta jarraian, inkestako galderak gehi daitezke. 
Komeni da galdera pertsonalenak galdetegiaren amaieran egitea.

Beste metodo bat da zuzenean harira jotzea eta inkestako galderak lehenengo egitea, eta galdera pertsona-
lak, berriz, amaieran. Galdetegi bat oso luzea baldin bada, inkesta egindako pertsona azkar asper daiteke eta 
erantzunetan «ezaxola» jokatzen hasi, eta horrek inkestaren fidagarritasunari eragin diezaioke. Hori saiheste-
ko, hobe da galdera garrantzitsuenak lehenengo egitea.

Egiaztapena:

Jarraian, zenbait egiaztapen-galdera topatuko dituzu; beharrezkoa da galdetegia sortzean hauek guztiak 
berrikustea:

• Galderak laburrak eta zehatzak dira?
• Galderak argiak dira eta modu neutroan eginda daude?
• Galderak xede-taldeari egokituta daude?
• Oinarrizko galderek inkesta erantzuten duen pertsonari buruzko beharrezko informazio guztia
  eskaintzen dute?
• Beharrezko erantzun-aukera guztiak sartuta daude?
• Erantzun guztiak zenbakitan adieraz daitezke gero estatistikoki prozesatu ahal izateko?

Datuen azterketa

Inkesta egindako pertsonek galdetegia osatu dutenean, informazioa atera behar da. Interneten, galdetegi 
elektronikoak diseinatzeko webgune ugari topa daitezke; horiek zuzenean erantzun behar dituzten pertsonen 
posta elektronikora bidaliko dira. Prozesu horrek erraztu egingo du datuak kalkulu-orri batera, adibidez, Exce-
lera, «esportatzea».

Galdetegia paper-formatuan baldin badago, erantzunak eskuz zenbatu eta kalkulu-orrian sartu beharko 
ditugu. Horrela errazagoa izango da grafikoak eta taulak egitea, emaitzak aurkezteko.
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II. ERANSKINA. Ebaluazio-metodoak 

1.  Ikaslearen egunerokoa 

2.  Aldaketaren olatuak saihesten

3.   Diagrama erradialaren edo Haize-arrosaren araberako ebaluazioa

4.   Eskuaren ebaluazioa

5.  AMIA analisia
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1.  Ikaslearen egunerokoa 

Ikaslearen egunerokoa ikasleek egiten duten erregistroa da. Irakasleak proiektuari eta ikaskuntza-prozesuari 
buruz informazioa lortzeko erabiliko du. Egunerokoaren helburua da ikasleek beren burua ebaluatzea helburu 
jakin batzuekiko. Tresna horri esker ikasleen ikaskuntza-prozesua dokumentatu eta izandako ebaluazioa 
dokumenta daiteke. Egunerokoa erabil daiteke, esaterako, proiektua amaitzean, ikasleek hausnarketa egite-
ko eta prozesua behar den modura egokitzeko.

Plangintza

Ikaslearen egunerokoa irakaskuntzan erabil daitekeen tresna da eta ikasleen ebaluazioa modu jarraituan 
erregistratzeko aukera ematen du. Erregistro pertsonala da, beraz, baina aldi berean publikoa, ikasleek 
helburuak adierazi eta bertan jasotzen dituzte egindako lanari buruzko ekitaldiak, gertakizunak, pentsamen-
duak eta hausnarketa garrantzitsuenak. Eguneroko akademikoa eta pertsonala da, arlo akademikoan oinarri-
tutakoa.
Ikaslearen egunerokoa ebaluaziorako tresna gisa erabiltzea erabaki aurretik, komeni da ikasleei haren erabi-
lerari buruzko azalpenak ematea eta gogoeta eginaraztea:

• Zer ezagutza eskuratu ditu ikasleak?

• Zer ikasketa egingo ditu?

• Nola inplikatu da komunitatea haietan?

• Zer gai ikertuko du?

• Zer ezagutza lortu behar ditu?

• Zer pentsatzen du balioei eta erresilientziari buruz?

Ezarpena

Ikaslearen egunerokoarekin lan egiteko aurretiazko baldintza bat da helburu didaktikoak oso argi uztea. Hori 
da abiapuntua honelako tresna batek gogoeta sustatzeko.

Praktikan, Ikaslearen egunerokoa era askotara erabil daiteke. Ikasleek ebaluazioak eta pentsamenduak adie-
razten dituzten egunerokoa idaztea soilik izan daiteke, edo irakaslearentzat tresna egituratu bihur daiteke arlo 
jakinak ebaluatzeko, hala nola, ikasleak erresilientzia kontzeptuarekin lotuta zer ikasi duen, balioei buruz 
duen ikuspegia, proiektua egiteko behar duen laguntza (ezagutza akademikoak, datuak biltzeko metodoak) 
eta abar.

Ikasturte hasieran ezarritako helburuekiko izan duen bilakaerari buruz ikasleen autoebaluazioa ere izan daite-
ke. Hala, lortu nahi diren helburuen arabera, ebaluazio-metodoa aldatu egin daiteke, hausnarketa librea izan 
daiteke edo helburu eta asmo jakinei buruzko hausnarketa ere izan daiteke.
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Eguneroko hori erabiltzeko, beharrezkoa da hausnarketa sustatzen duten eta ikasleei deskribapeneko fase 
batetik hausnarketara pasatzen lagunduko dieten galdera batzuk egitea. Jarraian, horrelako galderen adibide 
batzuk datoz:

• Zer egin duzu?

• Zaila gertatu zaizu?

• Nork lagundu dizu?

• Zer gustatu zaizu?

• Zer ikasi duzu?

• Zertan lagundu duzu?

• Zer arlo hobetu behar dituzu hurrengo aldian?

Jarraipena

Ikastaroan zehar eta amaitu ondoren, irakasleak eguneroko guztiak jasoko ditu eta ikasle bakoitzaren ikas-
kuntza ebaluatuko du.

Beharrezkoa izan daiteke irakaskuntza egokitzea, baita ikaslearen ikaskuntza-helburuak, egindako ekarpena, 
laguntza-neurriak eta abar ere.

Ikaslearen egunerokoa landutako materiaren eta ikaslearen ikaskuntzaren artean dagoen harremana islatzen 
duen dokumentua da.

Era berean, guraso eta irakasleentzat kontsulta-elementu gisa erabil daiteke, ikaslearen bilakaera dokumen-
tatzeko eta ikaskuntza-helburu eta ekimen berriei buruzko elkarrizketarako tresna izan dadin.

Idatzizko ebaluazio-metodoa denez, ikasle batzuentzat zailtasunak izan ditzake. Idatziz adieraztea zaila 
egiten zaien ikasleen kasuan, haien hausnarketak eta ikaskuntza beste formatu batzuetan ere ebalua daite-
ke, bideo edo formatu elektronikoetan, esaterako.

2. Aldaketaren olatuak saihesten

Proiektua hastean, ikasleei eskatuko diegu nola sentitzen diren pentsatzeko eta aukeratzeko zer surflari 
dagoen une horretan beren sentimenduetatik gertuen.

Proiektua amaitzean, orri bera emango zaie, une horretan sentitzen dituzten sentimenduak aukera ditzaten.

Irakasleak bi aukerak alderatuko ditu. Aldaketarik gertatu al da?
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3. Diagrama erradialaren edo Haize-arrosaren
       araberako ebaluazioa

Ikasleek zenbait baieztapen baloratzeko eskatuko zaie, honako irizpide honen arabera:

      Inolaz ere ez  1      2       3       4       5  Bai, asko

Proiektua amaitutakoan, ikasleei ebaluaziorako orri bera entregatuko zaie eta emaitzak alderatuko ditugu
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Aldaketek 
motibatzen naute   

Momentu honetan 
ez dut aldaketan 
pentsatu nahi 

Nire komunitatean 
gertatzen dena ez 

zait interesatzen 

Aldaketaren alde 
lan egiteko prest 

nago! 

Aldeketen beldur 
naiz
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Klasekide, irakaslego 
eta komunitateko kideekin 

elkarlanaz gozatu dut

   Erresilentzia zer den 
argi dut 

Komunitateen erresilientzia 
nola lortu daitekeen ikasi dut

Egindako ariketek nire
komunitateen beharrekin bat datozte 
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Diagrama erradialean edo Haize-arrosan oinarritutako ebaluazio baten adibidea:

Hezkuntza-programa

Ebaluaketa erradialaren emaitzak
hasieran amaieran

Klasekide, irakaslego 
eta komunitateko

 kideekin  elkarlanaz
gozatu dut

Erresilentzia zer den 
argi dut 

Komunitateen
erresilientzia 

nola lortu daitekeen
ikasi dut

Egindako ariketek nire
komunitateen beharrekin bat datozte 
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4. Eskuaren ebaluazioa

Ebaluazio-eredu honek Schools for Resilience-eko eskuaren ereduaren egitura bera du. Eskuko hatz bakoit-
za erreferentzia gisa hartuta, programako fase guztietan ikasleek izandako bilakaera ebalua dezakegu. Dena 
den, tresna hau ikastaroaren erdia gaindutakoan erabiltzea gomendatzen da. Ebaluaziorako ariketa honek 
ikasleen ikaskuntza eta aurrerapen maila zehazten laguntzen du.

Ikasle bakoitzak bere eskuaren silueta marraztu behar du orri batean. Jarraian, bakoitzak beste ikaskide bati 
elkarrizketa egingo dio eta, adibidez, hatz lodian idatziko du ikastaroan orain arte gustatu zaiona. Antzera, 
beste hatzei dagokien informazioa idatziko du:

1.  Hatz lodian, ikaskideari gustatu zaiona idatziko dute.

2.  Hatz erakuslean, ikaskideak hobe daitezkeela uste duen gauzak idatziko dituzte.

3. Hatz luzean, gustatu ez zaiona

4.  Hatz nagian, asko gustatu zaiona

5.  Hatz txikian, ikaskideak ikastaroaz gogoratzen duen zerbait idatziko dute.

Elkarrizketak amaitutakoan, ikasle bakoitzak gainerako ikaskideei aurkeztuko dizkie ikaskidearen erantzunak.

Jarraian, adibide gisa, Irlandan egindako esperientziaren erantzunak datoz:

Zer gustatu zaizu? (Hatz lodia)

• Herrixka ekologikoa eta komunitatearen iraunkortasuna.
• Jolasak.
• Txango hezitzailea.
• Erresilientziaren gaia.
• Bideoak.
• Ikastaroaren formatua.
• Talde lana.

Adierazi hobe litekeen zerbait (Hatz erakuslea)

• Txangoa hobeto antola zitekeen.
• Modulu batzuk laburregiak zirela uste dut.
• Bideo gehiago ikustea gustatuko litzaidake.
• Jolas gehiago egotea gustatuko zitzaidakeen.
• Komunitateko saioak eskola-ordutegian egin beharko lirateke.
• Ekitaldira joateko gogoz nago.
• Iraunkortasuna eta erresilientzia oso garrantzitsuak dira.
• Konposta egitea erraza da.
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Zer ez gustatu zaizu? (Hatz luzea)

• Ez zait gustatu bizitzako sarearen jolasa.
• Cloughjordanen denbora gehiago pasatzea gustatuko zitzaidakeen.
• Eskolak 1,5 ordukoak ziren, laburregiak.
• Ez dut gogorik ekitaldira joateko.
• Ez zait gustatu mundu mailako erronkak aztertzea.
• Ez zait gustatu iraunkortasunari zer arreta gutxi ematen diogun ikustea.
• Ez zaizkit sistema linealak gustatzen.

Zer gustatu zaizu asko? (Hatz nagia)

• Herrixka ekologikoko oiloak.
• Erresilientziaren sareari buruzko jolasa.
• Taldeko lanak.
• Cloughjordanerako txangoa.
• Eskolako eztabaidak.
• Gauzen istorioari buruzko bideoa.
• Surfari buruzko bideoaren grafikoak.
• Erresilientziari buruzko bideoa.
• Jolasak.

Zer gogoratzen duzu? (Hatz txikia)

• Cloughjordaneko CSA proiektuaz gogoratuko naiz.
• Gogoratzen dut ez dugula erosten ditugun gauzen edo elikagaien prezio erreala ordaintzen.
• Ekonomia zirkularra.
• Olatuak saihesteari buruzko bideoa.
• Txango hezitzailea.
• Erresilientziaren kontzeptua.
• Cloughjordaneko zuhaitz mota guztiak.
• Jolasak.
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Ebaluazioa proiektuaren erdian 

SfR ikastaroaren erdia egindakoan, eskuaren ereduan oinarritutako ebaluazioa egin zen.

•  Hatz lodian, ikaskideari gustatu zaiona idatziko dute.

•  Hatz erakuslean, ikaskideak hobe daitezkeela uste duen gauzak idatziko dituzte.

•  Hatz luzean, gustatu ez zaiona

•  Hatz nagian, asko gustatu zaiona

•  Hatz txikian, ikaskideak ikastaroaz gogoratzen duen zerbait idatziko dute.

5. AMIA analisia
  

AMIA analisia proiektu baten egoeraren azterketa egiteko metodologia da. Barneko ezaugarriak (Ahulguneak 
eta Indarguneak) eta kanpoko egoera (Mehatxuak eta Aukerak) aztertzen dira, eta SfR modulua amaitzean 
erabil daiteke, zer joan den ondo (indarguneak), zer ez (ahulguneak), izandako aukerak eta proiektua kalte 
dezaketen mehatxuak ebaluatzeko.
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Jarraian, adibide gisa, AMIA analisi bat dator:

Indarrak

• Ikasleei tailerretan egindako jarduerak 
  gustatu zitzaizkien.

• Ikasleek amaierako proiektuaren balioa 
  balioetsi zuten.

• Gure inguruneko naturaz jabetzea.

• Ikasleak jabetzen dira komunitatea 
  iraunkortasunaren eta erresilientziaren 
  zati garrantzitsua dela.

Ahuleziak

• Ikasleentzat zaila izan zen proiektua 
  planifikatzea.

• Ebaluaziorako jarduera batzuk 
  eguraldiak eragotzi zituen.

• Ikasle guztiek ez zuten 
  ebaluazio-prozesuarekin konpromisoa 
  hartu.

Aukerak

• Komunitateko kide kopuru handiagoa 
  inplikatzea, bereziki gazteak.

Mehatxuak

• Ikasle batzuek ezin izan zuten 
  ebaluazioan parte hartu azterketen 
  erruz, borondatezko lanen gainetik 
  lehentasuna eman zieten.
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