
Hezkuntza gune berri bat
hezteko modu berri bat
sortzeko

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTUA

U NIV E RS ID AD  DE L PAI S  VA SC O -  E US KA L HE RRI K O UNI BE RT S I TAT E A

165 x 235 euskera  28/9/09  13:58  Página 1



Manuel Iradier kalea, 6 behea • 01005 Gasteiz

Tfnoa./Faxa: 945 13 15 87

Helbide elektronikoa: hegoavitoria@sarenet.es

Argitaratzailea: Hegoa

Lege-Zenbakia: BI-1036/02

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTUA

UN IV E RS IDA D D EL PAI S VA SC O -  E US KA L HE RRI KO  UNI BE RT S I TAT E A

EUROPAKO BATZORDEA
Garapenaren ZN A.4

                       
              
Gizarte Ongizateko Saiburuordetza

Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza

                          
                
Viceconsejería de Bienestar Social

Dirección de Cooperación al Desarrollo EUSKAL FONDOA

Laguntzaileak:

• Fadurako Institutua. Getxo

• Joxe Migel Barandiaran Institutua. Leioa

• Gabriel Aresti Institutua. Bilbo

• Zaraobe Institutua. Amurrio

• San Frantzisko Herri Ikastetxea. Bermeo

• Intxaurrondo Ikastola. Donostia

• Irakasle Eskola. Gasteiz

• Adurza Ikastola. Gasteiz

• San Nikolas Ikastola. Getxo

• Ballonti Institutua. Portugalete

• Arrasate Institutua. Arrasate

• Frantzisko Vitoriakoa Institutua. Gasteiz

• Mendebaldea Institutua. Gasteiz

Parte hartzaileak:

Koordinatzailea:

165 x 235 euskera  28/9/09  13:58  Página 2



3
Aurkibidea

Aurkezpena 5

Eskertza 6

Sarrera 7

1. Garapenerako hezkuntza eta beste ikuspegi batzuk 9

• Definizioa eta helburuak 10

• Ikuspegiak eta ardatz tematikoak 12

2. Mundilab proposamena 17

• Hezkuntza testuingurua 18

• Lehentasunak eta helburu pedagogikoak 18

3. Nola eraikitzen da Mundilab 23

• Laborategiaren deskribapena 24

• Baliabide teknikoak 25

• Altzariak 29

• Baliabideen gunea 29

• Baliabide pedagogikoak 37

4. Nola lan egin laborategian 41

• Mundilaben kudeaketa eta dinamizazioa 42

• Metodoak eta praktika parte hartzaileak 45

• Ikerketa proiektua 47

• Gai monografikoa 48

• Kasu azterketa 50

5. Parte hartu duten ikastetxeetako esperientziak 53

• Lehen hezkuntza 55

• Bigarren hezkuntza 59

6. Ondorioak 63

165 x 235 euskera  28/9/09  13:58  Página 3



165 x 235 euskera  28/9/09  13:58  Página 4



5

XXI. mendeko hiritar izateak, norberaren testuinguruen –lokalen zein nazionalen– egitu-

ra eta dinamika gertakari globalen ikuspegitik modu esanguratsuan eta kritikoan ulertzea

dakar berekin. Izan ere, beste testuinguru batzuetan sortutako arazo politiko, ekonomi-

ko edo militarrek gure eguneroko bizitzan eragina baitute. Gertakari eta prozesuak

nazioarteko bihurtzean, munduan era askotako eragileak agertzen dira, eta aldi berean,

gizarte eta kulturen maila eta eskala guztietan barneratzen dira.

Garapen Heziketa ikasleei hurbiltzeko metodo eta teknikak ezartzen saiatzen da infor-

mazioa ezagutu, lortu eta prozesatzean, ikasleek, banaka edo taldeka, guztiok nahi

dugun etorkizuna eratzen parte har dezaten. Garapen Heziketa, jakintza ikasleen erre-

alitate eta ingurunetik abiatuz taxutzen duen heziketaz ari da; ikasleei, beren buruak par-

taide, arduradun eta eraginkor sentituz, beren errealitatea eta inguratzen dituen inguru-

nea ulertzeko baloraziozko baliabide kritikoak ematen dizkien heziketaz, hain zuzen.

Azken finean, lortu nahi duena “Globalean pentsatzera, Lokalean jardutera” bideratuta-

ko heziketa-ikuspegia da.

Garapen Heziketaren zeharkakotasunak, diziplinartekotasunak eta osotasunak

Derrigorrezkoa ez den Bigarren Mailako Hezkuntzan esku hartzeko eta curriculuma

taxutzeko plataforma izateko arras apropos bilakatzen dute. Honela, bere orientabidea

Derrigorrezko Bigarren Mailako Hezkuntzako ikuspegi diziplinatuenerako nahiz

Lehenengo Mailako Hezkuntzako ikusmolde orohartzaileetarako balio du.

MUNDILAB proiektua, Garapen Heziketarako heziketa berriztatzeko proiektua da,

Euskal Autonomia Erkidegoko Lehenengo eta Bigarren Mailako Hezkuntzako ikastegi

batzuetan garatu dena eta argitalpen honen bidez hedatu nahi dena. Argitalpen hau,

beraz, heziketa-munduko profesionalentzat baliabide baliagarria izango delakoan nago. 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaria

Abel Ariznabarreta Zubero

Aurkezpena
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MUNDILAB proiektua pertsona eta erakunde ugariren lankidetzari esker gauzatu da.

Guztiek beharrezko laguntza eskaini zuten MUNDILAB bideratzeko, proposamen

honek berrikuntza pedagogikoan izan zezakeen interesean sinetsi baitzuten. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu ondorengo ikastetxeei: Bermeoko San Frantzisko H.I.,

Donostiako Intxaurrondo Ikastola, Getxoko San Nikolas Ikastola, Gasteizko A d u r z a

Ikastola, Amurrioko Zaraobe Institutua, Leioako Joxe Migel Barandiaran Institutua,

Getxoko Fadura Institutua, Bilboko Gabriel Aresti Institutua, Portugaleteko Ballonti

Institutua, Arrasateko Arrasate Institutua, Gasteizko Frantzisko Vitoriako Institutua,

Gasteizko Mendebaldea Institutua, Gasteizko Irakasle Eskola, eta bereziki ikastetxe

bakoitzeko irakasle taldeei, esperientzian parte hartu dutelako.

Erabat, eskerrak eman nahi dizkiegu Europako Batasunari, Eusko Jaurlaritzaren

Hezkuntza Sailari eta Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzari eta Euskal Fondoari

Mundilaben uste osoa izan zutelako eta ekarpen guztiz baliagarria egin zutelako

proiektua gauzatu ahal izateko.

Eskertza
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MUNDILAB pedagogi berriztapenerako, prestakuntzarako eta hezkuntza ikerketarako

proiektua da, ikastetxeetan Garapenerako Hezkuntzaren praktika eta zehar lerroak

b u l t z a t z e k o .

Ikasgela-laborategi bat da, mundua aitzakia motibatzaile gisa hartzen duena hezkuntza

ekintza garatzeko. Jakin-mina piztu nahi du ikaskuntza esperimentalaren bitartez eta

ikasleei errealitatearen analisi korapilatsuak egiteko aukera eman. Helburu nagusia eza-

gutza kritikoa sustatzea da, eta lankidetza eta elkartasun balioak bultzatzea.

Eskuliburua bi euskarri osagarritan aurkezten da: papera eta CD-ROMa.

Bi euskarrietan proiektuaren ikuskera osoa azaldu, ikasgelaren funtzionaltasuna deskri-

batu eta baliabide tekniko eta pedagogikoen zerrenda biltzen da.

Era berean, Euskal Herriko lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetan egin diren

esperientzia pilotu batzuen eskemak aurkezten dira. Bukatzeko, eginiko lanaren eta

MUNDILABek eskaintzen dituen hezkuntza potentzialtasunen lehen balantzea egiten

da, proposamena Espainiar estatuan eta Europar Batasuneko herrialdeetan hedatzeko

asmoz.

Sarrera
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Garapenerako
hezkuntza eta beste
ikuspegi batzuk1.
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Definizioa eta helburuak

Garapenerako Hezkuntza (GH) hezkuntza joera bat da, eta beste zenbait zehar lerro-

ren antzera –Hezkidetza, Kulturartekotasuna, Giza Eskubideak, Ingurumena– prozesu

bizitzat hartzen du hezkuntza, irakasleak eta ikasleak prestatzen baititu egun bizi duten

errealitate soziokulturalaren aldaketan biziki parte hartzeko. 

Hezkuntza joera honek igorri nahi duen elkartasun mezuari garrantzia emateaz gainera,

egiteko modua ere hartzen du kontuan. Horregatik, alderdi pedagogikoaz arduratzen da,

hau da, hezkuntza teoriez, garapenari eta Ipar-Hego auziei buruzko metodoez eta ikas-

materialaz, betiere hartzailearen adinera eta ezaugarrietara egokitu ondoren.

GH eta lehen aipatutako hezkuntza joera gehienek irakaskuntza-ikaskuntza metodo

elkarreragileak proposatzen dituzte, eta aldi berean, gizarte balio multzo baten mende

jartzen dituzte, hala nola, kultur aniztasuna, elkarbizitza, genero berdintasuna eta giza

eskubideak.
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1 1
Garapenerako hezkuntza prozesuaren zortzi urrats

Ikaskuntza

elkarreragilerako

prozesua hasten dute

1

Ezagupen

soziokulturalak,

zientifikoak

eta teknologikoak

eskuratzeko

2

Norbanakoaren

eta taldearen

kontzientzia eta

erantzukizuna sortzeko

5

Norbanakoaren eta

taldearen autoestimua

indartzeko

1. Pertsonek ikaskuntza elkarreragilerako prozesua hasten dute. 2. Ezagupen sozio-kultu-

ralak, zientifikoak eta teknologikoak eskuratzeko. 3. Mundua analizatzen eta interpretatzen

ikasteko. 4. Gaitasunak, balioak eta jarrerak garatzeko. 5. Norbanakoaren eta taldearen

kontzientzia eta erantzukizuna sortzeko. 6. Erabakiak hartu eta giza, toki, nazio eta na-

z i oarteko garapenean esku hartzeko konpromisoa egiteko. 7. Mundu hobea eraikitzeko.

8. Norbanakoaren eta taldearen autoestimua indartzeko.

Iturria: Hegoa.

PERTSONEK

Ikasleak

Irakasleak

8

Erabakiak hartu eta giza, toki,

nazio eta nazioarteko garapenean

esku hartzeko konpromisoa egiteko 

6

Mundu hobe

baten eraikuntzan

7

Gaitasunak,

balioak eta jarrerak

garatzeko

4

Mundua

Analizatzen

eta interpretatzen

ikasteko

3
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Audrey Oslerrek (1994) adierazi zuen bezala: “...interdependentzia globala onartzeak

ingurune egokia eskaintzen du pertsonek botere politikoaren eta ekonomikoaren arteko

harremanak azter ditzaten, arrazakeriari eta injustiziari aurre egin ahal izateko”.

G.H. pertsonen gizarte sentsibilizaziorako
eta prestakuntzarako prozesua da

Iturria: Miguel Argibay. Hegoa.

PRESTATUAK

ONDORENGOETARAKO

Aurreiritziak desegiteko

Giza garapena bultzatzeko

Ingurumena defenditzeko

Giza Eskubideak defenditzeko

Elkartasuna eta gizarte

partaidetza bultzatzekol

Xenofobia eta

arrazakeria borrokatzeko

Indarkeriari eta gerrari

aurka egiteko

Sexuen arteko aukera

berdintasuna

sustatzeko

Ikuspegiak eta ardatz tematikoak

Alderdi orokor horiez gainera, bizi garen munduaren konplexutasuna ulertzeko, beha-

rrezkoa da prozesu bakoitzak Garapenerako Hezkuntzaren dimentsio etikoari eta peda-

gogikoari lotutako oinarrizko kontzeptu batzuk aztertzea.

Demokrazia, garapena, kultur harremanak, gatazkak eta beste zenbait kontzeptu dira

arlo honetan irakasten denean sakondu beharreko kontzeptuen oinarrizko sarea osa-

tzen dutenak, Scott Sinclair britainiar hezitzaileak ondorengo eskeman proposatzen

digun bezala.
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1 3
Demokrazia

Garapena

Justizia Soziala

Bakea eta gatazka

Kontzeptuak

✓ Oinarrizko premiak

✓ Aurrerapen sozial, kultural,
politiko eta ekonomikoa

✓ Azpigarapena 

Interdependentzia

✓ Interdependentzia

✓ Sistemen arteko
erlazioa

✓ Parte hartzeko eskubidear

✓ Partaidetzaren
erantzukizuna

✓ Gatazka motak

✓ Gatazken
konponbidea

✓ Giza duintasuna

✓ Giza Eskubideak

✓ Egiturazko
desberdintasunak 

Antzemateak eta
i r u d i a k

✓ Estereotipoak

✓ Kultura desberdinak

✓ Munduaren ikuspegi
desberdinen

baliotasuna

✓ Etorkizuna

✓ Demokrazia

✓ Garapena

✓ Justizia Soziala

✓ Bakea eta gatazka

✓ Interdependentzia

✓ Antzemateak
eta irudiak

Scott Sinclairren koadroa: DEC Birmingham.

Kontzeptu hauek
lau dimentsiotan

dute eragina

✓ Pertsonalean

✓ Tokiko komunitatean

✓ Nacionalean

✓ Nazioartekoan

Oro har, GHren praktikak esan nahi du:

1. Ikuspegi globaletik abiatzea. Errealitatearen alderdiak dimentsio zabal batetik

aztertzea, tokiko eta nazioarteko egoeren artean loturak ezarriz.

2. Gaitasun kritikoa bultzatzea. Pedagogia konstruktibistatik abiatua, elkarrizketa-

ren eta gogoeta bateratuaren bitartez eginiko ezagupenaren egituran oinarrituta.

Lanerako moduak proposatzen dira, hau da, informazio iturriak erabiltzea, ezta-

baidak sustatzea, diziplinarteko ikuspegia izatea; dokumentatzen ikastea eta

fenomeno baten aurrean iritzi bat eman edo diagnosi bat egin aurretik, analisi ele-

mentuak menderatzea. Proposamen integratzaile hauek helburu gisa dute topi-

koak edo fenomenoen azalpen sinplistak saihestea, estereotipoak desegitea, eta

ikasleen burujabetza eta erantzukizuna areagotzea.

3. Esku hartze parte hartzailea. Herri hezkuntzaren edo ikerketa-ekintza parte

hartzailearen premisekin bat eginez, norbanakoak bere prestakuntzan parte har

dezan proposatzen da, informatu, iritziak egiaztatu, testuinguruak aztertu, esku-

bideak ezagutu eta erantzukizunak onartzeko gai izan dadin.
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1 4
L A N K I  D  E  T  Z  A

Justizian eta berdintasunean oinarritutako harremanak, botere 
eta baliabideen banaketa berdina bermatzeko
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1 5
IKUSPEGI ZABALA

1. Munduaren garapena / Interdependentziak
2. Mendebaldekoak ez diren ikuspegiak behar bezala azpimarratuak

3. Konponbideak hitzarmen ekonomiko eta politikoen berrikuntzen bitartez
4. Ikasleei gaitasunak garatzen laguntzea erabakiak hartzeko

prozesuetan parte har dezaten

IKUSPEGI ZABALA
1. Gerra eta injustizia eza

2. Armagabetzea / Egitura zapaltzaileen desegitea
3. Bakearen kontzeptua zabaltzea, oreka ekologiko, ekonomiko
eta politikoa barne hartuz, gizarteen barruan eta haien artean
4. Parte hartzeko gaitasuna ikasgela demokratikoaren barruan

(bakerako eta bakean heztea)

IKUSPEGI
ZABALA
1. Eskubide berriak,

i n g u r u m e n a r e n

eskubideak ere

b a r n e

2. Eskubide sozialak

eta ekonomikoak

berdin azpimarratzea

3. Mendebaldekoak

ez diren ikuspuntuen

azterketa serioa

4. Eskubideetarako

heztea (gaitasunak

garatuz) eta

eskubideetan (giro

irekia eta

d e m o k r a t i k o a

i k a s g e l a n )

IKUSPEGI
MUGATUA
1. Nazioarteko

a g i r i e t a n

o i n a r r i t u t a k o

i r a k a s k u n t z a

2. Eskubide zibilak

eta politikoak

a z p i m a r r a t z e a

3. Eskubideen

m e n d e b a l d e k o

ikuspegi baten

onarpen inplizitua

4. Eskubideetan

heztea (historia,

kasuen azterketa…)

IKUSPEGI
ZABALA
1. Tokiko, nazioko
eta munduko
ingurumen
independentziak

2. Giza
jokabidearen eta
munduko
ekosistemen arteko
harremanak
ikertzea

3. Ingurumenari
buruz
mendebaldekoak
ez diren ikuspegiei
buruz ikerketa
serioak egitea

4. Interes
kontzientea eta
gaitasun parte
hartzaileak
garatzea
(ingurumenerako
irakatsiz)

IKUSPEGI
MUGATUA
1. Tokiko
ingurumena

2. Azpimarratze
biologiko eta
geologiko
tradizionala

3. Ingurumenari
buruz
mendebaldeak
dituen ikuspegien
onarpen inplizitua

4. Ingurumena
zaintzeko interesa
eta azterketa /
ikerketa
gaitasunak
irakastea
(ingurumenari
buruz irakatsiz)

Greig, S., Pike, G., Shelby, D.: Los derechos de la tierra. Como si el planeta realmente importara. Madril, Editorial Popular, 1991. 35 orr.

IKUSPEGI MUGATUA
1. Hirugarren Munduko herrialdeen arazoak

2. Garapenaren onarpen inplizitua mendebaldeko ikuspegitik
3. Konponbideak laguntzaren bitartez

4. Ikasleak karitatezko diru-biltzeetan inplikatzea

IKUSPEGI MUGATUA
1. Gerra eza

2. Armagabetzea
3. Bakearen kontzeptu mugatua

4. Azterketa / ikerketa gaitasunak ikasgela tradizionalean
(bakeari buruz irakasten)

G A R A P E N E R A K O  H E Z K U N T Z A

B A K E R A K O  H E Z I K E T A
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Mundilab
proposamena2.
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Hezkuntza testuingurua

MUNDILAB hezkuntza gune berri bat da, irakasleek GH eta beste zehar lerro batzuk

ikasgelan lantzeko dituzten zailtasunen ondorioz sortu dena, ikastetxeen eta GGKEen

artean lankidetza bide eraginkorrak zabaltzeko.

Bestalde, XXI. mendeak planteatzen dituen hezkuntza erronka berriei buruzko gaur

egungo eztabaidei egiten zaien ekarpen praktikoa da. Besteak beste, gure ikasgeletako

errealitate multikulturalari buruzko gogoeta, informazioaren teknologiek sortzen dituzten

aldaketak, eskola-egiturak garai berrietara egokitzeko duen zailtasuna, edo neska-muti-

len prestakuntzan balio berriak txertatzeko beharra.

Hezkuntzari buruzko egungo eztabaida

Oztopoak
GH eta beste zehar lerro batzuk
eskola ingurunean txertatzeko

• GGKEen agenden eta Ikastetxe
aniztasuna

• Informazio tematiko eza

• Egokitzapen pedagogikoa egiteko
zailtasuna

• Ikasmaterialaren dispertsioa

• Metodologia berritzeko zailtasuna

• Informazioa kontzentratzea

• Pedagogia oinarritua

• Ikasmaterialak kontzentratzea

• Tresnen eta metodologiaren
berrikuntza sustatzea

• GH eta zehar lerroak arloko
ikasketa planean txertatzea

Proposamena
ikaskuntza integralerako
laborategi bat zabaltzea

Iturria: Hegoa.

MUNDILAB
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Koadro honetan MUNDILABek gainditu nahi dituen oztopo nagusiak deskribatzen dira,

eta aukerak eta konponbideak proposatzen dira:

• Ikasgelen egitura. Zehar lerroak lantzeak eta ikuspegi globalak sustatzeak meto-

dologia berriak eta parte hartzaileak erabiltzea eskatzen du, eta gainera, baliabide

ugari eskura izatea, oro har, eskolak ematen diren ikasgela konbentzionalek eskaini

ezin dituztenak.

• Teknologia berriak irakasgaiak ikasteko eta metodo pedagogiko berriak gauzatze-

ko gutxitan aplikatzea.

• GGKEek, argitaletxeek, irakasleen mintegiek edo Pedagogi Berrikuntzarako Mu-

gimenduek sortutako ikasmaterialari eta baliabide didaktikoei buruzko informazio

falta1.

• Baliabide horien dispertsioa eta horietara iristeko zailtasuna.

• Ikastetxeen eta GGKEen arteko lankidetza eta koordinazio falta2.

Zailtasun horiek maila desberdin eta aldiberekoetan adierazten direnez gero, ondorioz

atera zen erantzun global bat eman beharko litzatekeela, hau da, aukera bateratu bat

proposatzea ondorengoak bideratzeko:

• Etengabeko pedagogi berriztapena erraztea eta zehar lehorren ikuspegiak gara-

tzea, baliabide tekniko eta dokumentalak dituen gune fisiko jakin bat sortuz, irakas-

leen lanari laguntzeko.

• Irakasleei prestakuntza eskaintzea marko teoriko koherente bat eraiki dezaten.

Marko horretan irakaskuntza-ikaskuntza prozesuarentzat interesgarriak diren pro-

posamen pedagogikoak sartu beharko lirateke –Freinet, Pluckrose, Bruner, besteak

beste– eta irakasleak teknologia eta metodologia egoki berrien erabilera kritikoan

trebatu.

• Generoa, kultur aniztasuna, giza garapena, ekologia, giza eskubideak… lantzen

dituzten baliabide didaktikoak eta informazioa biltzea.

Laborategiari esker azterketa iturriak anitzak dira, eta diziplinarteko eginkizunak eta ikas-

ketan berdinen arteko lankidetza garatzen ditu. MUNDILABek, edozein laborategiren an-

1 9

1 Ondorio zuzena da, kasu txarrenean, proposamen hauei jaramonik ez egitea eta tradiziozko curriculum akade-

mikoa defenditzea. Zehar lerroak lantzea arloetako edukiak bazter uztea ekarriko lukeela uste ohi da zoritxarrez.

Kasu hoberenean, berariazko prestakuntza ezak ondorio gisa dakar ekimen eraldatzaileak irakasle sentsibiliza-

tuenen borondate on indibidualaren mende egotea. Boluntarismoa, berez, txalogarria da, baina ahalegin handia

eskatzen du, nekea sortzen du eta hezkuntza aldetik etekin gutxi ematen ditu.

2 Askotan GGKEek antolatzen dituzten jardueretan parte hartzeko gonbidapenak ez dira garaiz iristen ikastetxee-

tara. Ondorioz, irakasleek nekez txerta ditzakete, koherentziaz, beren eskola programazioetan. Beste zenbaitetan,

erakunde horietatik iristen diren proposamenek eta materialek, baliotsuak betiere, ez dute behar bezalako egoki-

tzapen pedagogikoa izaten edo arlo edo aldi jakin batzuei berezkoak zaizkien curriculum edukiekin duten erlazio

lausoa izaten da.
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tzera, ikerketa, esperimentazioa eta talde-lana errazten ditu. Bere berariazko ezaugarria

da baliabideak eta proposamenak gizarte inguruko auzietan oinarrituta dituela, horiek bai-

tira Garapenerako Hezkuntzan eta zehar lerro gehienen kezka nagusia.

Lehentasunak eta helburu pedagogikoak

Laborategia hezkuntza berriztapenerako proposamenak egituratzeko prestatu den

gunea da, motodologikoak, instrumentalak edo kontzeptualak izan. Berritasun handiena

da multzo batean integratzen dituela ikasketa planen edukiak ikuspegi globalekin eta

balioen formazioarekin bateragarriak egiten dituzten baliabideak eta metodoak; horrela,

zehar lerroek partekatzen dituzten helburuen marjinazioa saihesten da. 

MUNDILABek hiru oinarrizko helburu pedagogiko bete nahi ditu:

2 0

• Ikerketa

Ikasleek laborategian arlo bakoitzeti eta zehar lerroen ikuspegitik planteatuta dauden

ikerketa proiektuak lantzeko baldintza egokienak aurkitzen dituzte. Horretarako

lan metodoak, baliabide teknikoak eta informazio iturri ugarietarako sarbidea dute.

Ikasleen ikerketa prozesuak irakasleek antolatu eta tutorizatuko dituzte. 

Laborategiak era askotako tresnak eskaintzen dizkie irakasleei. MUNDILABeko

gunera eta baliabideetara ohitzeak praktika aldi bat eskatzen du, eskura dauden

metodoak eta tresnak behar bezala erabiltzen ikasteko.

HELBURUAK

Ikertzea

Esperimentatzea

Komunikatzea

Ikasleak

Irakasleak
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Ikastetxeko irakasleek funtsezko elementuak dituzte norbanakoen eta taldeen ikas-

kuntza prozesuak jarraitu, aztertu eta ebaluatzeko.

Laborategiko horniduraren zati garrantzitsu gisa, jardueren sistematizazio fitxak eta

behaketa eta ebaluazio fitxak daude. Material guztiz erabilgarria irakasleek beren

eskolei eta ikaskuntzaren aurrerabideari buruz gogoeta egiteko.

• Esperimentazioa

MUNDILABek informazio iturri ugari erabiltzeko aukera eskaintzen die irakasle eta

ikasleei: gainera, teknologia berriak erabiltzen ikasten dute, estrategia didaktiko ugari

praktikan jartzen dituzte eta talde lana egiten ohitzen dira, beren prestakuntzaren zati

garrantzitsu gisa.

• Komunikazioa

Laborategiari esker, neska-mutilek iturri dokumental ugari erabiliz proiektuak aurkez-

ten dituzte, eta gainera, testuak maketatu, editatu eta aurkezteko baliabide tekniko-

ak erabiltzen dituzte emaitzak ikasgelan aurkezteko. Gainera, gune fisikoaren mal-

gutasunak beste komunikazio mota batzuk antolatzen uzten du: antzerkia,

dramatizazioak, eztabaidak, erakusketak…
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Nola eraikitzen da
Mundilab3.
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Laborategiaren, tresnen eta baliabideen deskribapena

MUNDILAB baliabide didaktikoak, metodologikoak eta teknikoak dituen ikasgela da.

Ikastetxe bakoitzean zabaltzen da, baliabideak beti eskura egon daitezen eta arlo guz-

tietako irakasleek laborategian lan egin ahal izan dezaten.

Laborategia zabaltzeko interesa duten ikastetxeek ondorengo eskakizunak bete behar-

ko dituzte: 60 m2ko gutxieneko azalera duen ikasgela, instalazio elektrikoa eta argi natu-

rala, gortinen bitartez iluntzeko modukoa. Gune irekia izan behar du, bereizketarik gabe-

koa, alegia, batere altzaririk gabe.

Iturria: Hegoa.

TRESNA

PEDAGOGIKOAK

BALIABIDE

TEKNIKOAK

BALIABIDE

DOKUMENTALAK

• Ordenagailuak - Internet

• Proiekzio kanoia

• Opakuen proiektorea

• Bideo erreproduktorea

• Altzariak

• Mapa puzzlea

• Hiru dimentsioko grafikoak

• “Haize-arrosa”

• “Irudiak enkoadratzen”

• Erreferentziazko lanak

• Bideoak, CD-ROM,

argazkiak…

• Ikasmateriala

• Monografiak

• Sistematizazio fitxak

MUNDILAB
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Azpimarratu beharra dago proposamen honek izugarri gutxitzen dituela dispertsio

arriskuak, eta baliabide tekniko eta didaktikoak gutxi erabiltzea. Laborategia ikaste-

txe bakoitzean zabaltzen denez gero, etengabe lan egingo dela bermatzen da, hez-

kuntza aldetik instalazioa errentagarria izango dela eta iraun iraungo duela.

Baliabide teknikoak
Teknologia berriak eguneroko bizitzan txertatzeak hezkuntza metodoak hurbiltzen ditu

ikasleen interesetara, eskolak erakargarriagoak, arinagoak eta eraginkorragoak egiten

ditu. Horrek guztiak, hezkuntza komunitateak pedagogi berriztapena egiteko duen inte-

resa areagotzen du oro har.

Proiekzio kanoia

Proiekzio kanoia ikasgelan dauden gainerako tresnak

erabiltzeko aukerak zabaltzen dituen bitarteko teknikoa

da. Pantailan proiektatzeak erakargarriagoa egiten du

egin beharreko lana. Tresna multimedia asko jartzen ditu

kalitatezko hezkuntza programazioaren eta ekintzen zer-

bitzura.

Finkoa izan dadila gomendatzen da, kolpeak, galerak eta joan-etorriak saihesteko, hau

da, erabilera eta kontserbazioa errazteko. Urruneko aginte bakar batekin bideoaren,

opakuen edo ordenagailuaren proiekzioa hautatzeko moduan egingo da konexio orokorra.

Opakuen proiektorea- Bideo aurkezlea

Opakuen edo bideoaren proiektorea fokuaren azpian

jartzen diren irudiak edo objektuak proiektatzeko gai

den tresna da. Argazkiak, eskuizkribuak, diagramak,

gardenkiak, grafikoak eta mapak proiektatzen ditu,

lanak aurkezteko, hitzaldiak emateko, arbela elektroni-

ko bat balitz bezala. Fotokopiak ez dira beharrezkoak,

beraz, zuzenean jatorrizkotik proiektatzen baita.

Handitze edo zoom ahalmenari esker, interesatzen zai-

gun irudi edo hiru dimentsioko objektu baten edozein zati

zehatz-mehatz azter dezakegu. Opakuen proiektorea,

bideo kamera bat denez gero, ikasgela bera erregistra-

tzen du foku finkotik eta pantailan proiektatzen du. 

Irudiak atzemateko txartela duen ordenagailu multimedia batera konektatzen denean, bideo

artxibategiak grabatu, aldatu eta gorde daitezke, ikasgelan gertatu denaren sekuentziekin.

Horrela biltzen den materiala oso interesgarria izan daiteke hezkuntza ikerketarako.
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Bideo erreproduktorea

Proiektore multimediara konektatuta dagoen tresna

honi esker erabilgarritasun pedagogikoa duen edo-

zein bideo tematiko, film, erreportaia edo dokumental

ikus daiteke.

Aurreko kasuan bezala, kanoiaren aginteak irudia geldi-

tzen, handitzen edo haren zati bat seinalatzen du.

Ikus-entzunezko baliabideak, lehen gutxi erabiliak, oinarri dokumental eta lanerako

metodologia berri bihurtzen dira.

Ordenagailua eta inpresora

Ordenagailua ezinbesteko baliabidea da, eta egunero

erabiltzen dute ikasleek nahiz irakasleek. Berritasuna

edozein ezagupen arlotan erabiltzea da, ohiko aplika-

zioak erabiltzea lanak egin eta aurkezteko; aukera

guztiez baliatzeaz gainera, intenet tresna didaktiko

gisa planteatzen du.

Gaur egun, gida didaktikoak, jolasak eta entziklopediak, besteak bestek, CD-ROM eus-

karrian aurkezten dira. Ikasgelan ordenagailu multimedia bat izateak baliabide berriak

aprobetxatzeko eta sistematikoki erabiltzeko aukera eskaintzen du.

        

2 6

Baliabide teknikoen erabilera, urratsez urrats

Tresna hauek guztiak aldez aurretik egokitzeko edo erabiltzailea prestatzeko den-

bora galdu ordez, tresna guztiak modu finkoan instalatzen dira laborategian.

Instalazioak aginteen taula orokor bat izango du. Hartatik sare osoa piztu edo itza-

liko da. Sarea piztu orduko, erabiltzaileek, irakasleek, zein makina edo makinak

erabili nahi duten edo dituzten besterik ez dute jakin behar. Makina bakoitzak bera-

riazko funtzioak egiteko agintea du. Askotan, tresna bat baino gehiago erabili

beharko dute aldi berean, kanoia eta hari konektatuta dagoen beste edozein maki-

na, adibidez. Horixe da zailtasun bakarra. Ondoren, bakoitza nola erabiltzen den

azaltzen da, proiekzio kanoiarekin batera.
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        Opakuen eta gardenkien proiektorearen erabilera

1. Aginteen taula nagusian etengailu bat dago (seinale biltzailea). Sakatu egin

behar da tresna guztiak piztu ahal izateko. 

2. Sabaiko proiekzio kanoia pizteko, sakatu urruneko aginteko botoi gorria

(Power botoia). Segundo batzuk itxaron behar da argi laranjak ñir-ñir egiteari

utzi eta seinale berde finko bat gelditu arte: orduan piztuta egongo da eta pan-

taila urdinaren gainean “sin señal” hitzak agertuko dira...

3. Opakuen proiektorea pizteko “Power” botoia sakatu behar da (botoi laranja).

4. Egiaztatu konmutadorearen botoia “Proyector” posizioan dagoela. 

5. Kendu kamerari plastikozko estalkia.

6. Proiektorean jarri dena ez bada oraindik pantailan ageri, sakatu kanoiaren

urruneko agintearen “source” botoia (goian, ezkerretara dagoen botoia).

7. Opakuen proiektorearen argia pizteko, sakatu “Lamp” botoia. Honek hiru posi-

zio ditu. 

• argia azpitik • argia goitik • argia bi aldetatik.

Posizio hauek botoia behin, bitan edon hirutan sakatuz lortzen dira, hurrenez

hurren.

8. Kameraren eta oinarriaren arteko distantzia luzatu edo mozteko, kameraren

besoaren erdian dagoen botoia zapalduta mantendu beharko da eta horrela,

nahi den posizioan kokatu.

9. “Zoom” (W edo T) botoiarekin irudia hurbildu edo aldentzen da.

10. “+” o “-” botoiarekin irudia fokatzen da.

Bideo erreproduktorearen erabilera

1. Aginteen taula nagusian etengailu bat dago (seinale biltzailea). Sakatu egin

behar da tresna guztiak piztu ahal izateko. 

2. Sabaiko proiekzio kanoia pizteko, sakatu urruneko aginteko botoi gorria (Power

botoia). Segundo batzuk itxaron behar da argi laranjak ñir-ñir egiteari utzi eta

seinale berde finko bat gelditu arte: orduan piztuta egongo da eta pantaila urdi-

naren gainean “sin señal” hitzak agertuko dira.
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3. Bideoa itzalita badago piztu, “Power” botoia sakatuz.

4. Egiaztatu konmutadorearen botoia bideo posizioan dagoela.

5. Bideo zintaren hotsa entzuteko, piztu anplifikadorea. Egiaztatu beharra dago

anplifikadorean “Vídeo”-ri dagokion konmutadorea hautatua dagoela.

6. Sartu bideo zinta magnetoskopioan eta sakatu “Play” botoia.

7. Ez bada bideoa pantailan ikusten, sakatu kanoiaren urruneko agintearen

“ s o u r c e ” botoia, pantaila urdinean “vídeo” hitza agertzen den arte.

8. Hemendik aurrera beste edozein bideoren antzera dabil.

Ordenagailuaren erabilera

1. Aginteen taula nagusian etengailu bat dago (seinale biltzailea). Sakatu egin

behar da tresna guztiak piztu ahal izateko. 

2. Sabaiko proiekzio kanoia pizteko, sakatu urruneko aginteko botoi gorria (Power

botoia). Segundo batzuk itxaron behar da argi laranjak ñir-ñir egiteari utzi eta

seinale berde finko bat gelditu arte: orduan piztuta egongo da eta pantaila urdi-

naren gainean “sin señal” hitzak agertuko dira.

3. Piztu edozein ordenagailu balitz bezala.

4. Oraindik ez bada hormako pantailan ageri, sakatu kanoiaren urruneko agintea-

ren “source” botoia.

5. Bozgorailuetatik ordenagailuaren hotsa entzuteko, piztu anplifikadorea.

Egiaztatu konmutadorera CD posizioan dagoela. Hemendik aurrera beste edo-

zein ordenagailuren antzera dabil.
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Gida didaktikoak

Altzariak

Laborategiko altzariak ikasgelari ahalik

eta malgutasun handiena emateko

pentsatuta daude, espazioa bizkor eta

eroso erabilgarri egoteko, une bakoitze-

ko pedagogi premien arabera: lan talde

txikitan zatituta, biribilean eztabaidak

egiteko, erdiko gunea libre dagoela dra-

matizazioak edo jolasak egiteko…

Laborategiak mahai modularrak eta ordenagailu mahaiak behar ditu, proiekzio pantaila

eta agirien artxibategi metalikoa, eta apalategiak liburutegiarentzat. 

Baliabideen gunea
Laborategiak baliabideen gune gisa funtzionatzen du. Bertan kontsulta eta erreferen-

tziazko lanak biltzen dira euskarri askotan: liburuak, bideoak, CD-ROMak…. Ikasleek

beren proiektuak eta ikerketak egiteko erabil ditzakete eta, aldi berean, laguntza handia

eskaintzen diete irakasleei. Ondoren, gune pilotu bakoitzarentzat hautatu den oinarrizko

dokumentazioa aurkezten dugu. Jakina, zerrenda hauek ez dira derrigor bete beharre-

koak, orientazio moduan erantsi ditugu. Liburu bildumak, aldizkariak, gida didaktikoak,

erreferentziazko lanak, bideoak edo CD-ROMak MUNDILAB laborategia eraiki nahi

duen ikastetxe bakoitzaren arabera eta aukeretara egokiturik hautatuko dira.

• Más allá del 0’7%. Guías didácticas de Educación
para el Desarrollo. CIP.

• El sur en el aula: Una didáctica para la solidaridad. CIP.

• La clave de los conflictos. CIP.

• Guía educativa para el consumo crítico: materiales
para una acción educativa Sur-Norte: Efectos
sociales y ambientales del consumo. Sodepaz.

• Comercio Justo, Comercio Responsable. Intermón.

• Población refugiada del mundo. Intermón.

• Arian-Arian. Bakegintzarako Hezkuntza. Elkarri.

• Guía de educación para el desarrollo.
Y tú... ¿cómo lo ves? ACSUR - Las Segovias.

• Ni bezalako haurrak. UNICEF.
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• De Norte a Sur, Vidas paralelas de las mujeres. Hegoa.

• Bajo el mismo techo. Para comprender un mundo global.
Hegoa, Mugarik Gabe Navarra.

• Mundu Bildu. Datorren Milurterako Premiazko Pedagogía.
Hegoa.

• Materiales de Educación Ambiental. CEIDA.

• Ipuin bat baino gehiago. Gobierno Vasco.

• Mendi Sakratua. Nepal/Tibet. GEO. 

• Eguzkiaren Haurrak. Mexiko. GEO.

• Izotz Hesiaren atzean. Zanskar/India. GEO.

• Animaren azken bidaia. Indonesia. GEO.

• Esklabo uhartea. Zanzibar/Indiako ozeanoa. GEO.

• Arabasoen Harana. Tanzania. GEO.

• Jitoen Jatorriaren bila. Rajastan/India. GEO.

• Mende Amaiera. Baliabideak, baliabideen kontsumoa,
hondakinak. Bilbao, Bakeaz, 1993.

• National Geographic-en Bildumak
Nationalen Dokumental handien 16 bideo. 

• Tejido con dignidad, SETEM.

• Desarrollo Subdesarrollo, Rosa Sensat.

• Si yo no soy tu enemigo, ECOE.

Gida didaktikoak

Bideoak

• Atlas Elektronikoa Elhuyar.

• Enciclopedia Encarta + Atlas.

• Pueblos Indígenas de Mugarik Gabe.

• Derechos de los niños de Mugarik Gabe.

• Gazteko Udaleko Giza Eskubideak. Gasteiz.

CD-ROM
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• Hacer futuro en las aulas. Intermón.

• La Aldea Global. Txalaparta.

• Norte/Sur. Fábrica de la pobreza. Editorial Popular.

• Globalización e interdisciplinariedad.
El curriculum integrado. Morata.

• Educación para el desarrollo y la paz: experiencias
y propuestas en Europa. Editorial Popular.

• Educación para la paz: cuestiones,
principios y práctica en el aula. Morata.

• Los derechos de la tierra. Como si el planeta
importara. Editorial Popular.

• Educación Intercultural: Análisis y resolución
de conflictos. Editorial Popular.

• La cultura de la solidaridad.
Proyecto y tú... ¿Cómo lo ves? ACSUR-Las Segovias.

• Educación, desarrollo y participación democrática.
Proyecto y tú... ¿Cómo lo ves? ACSUR-Las Segovias.

• Experiencias de educación para el desarrollo.
Proyecto y tú... ¿Cómo lo ves? ACSUR-Las Segovias.

• Geografía del Supermercado mundial:
Trabajo, comercio y consumo en el mundo
de las multinacionales. SETEM.

Erreferentziazko lanak
• Munduko Atlasa Harluxet.

• Munduaren egoera. Los libros de la Catarata.
(azken argitalpena).

• Informe del PNUD 2001. Madrid, Mundiprensa.

• Atlas Peters. Barcelona, Vicens Vives.
(azken argitalpena).

• Guía del mundo 1999-2000. Madrid, IEPALA.

• Mapamundi Peters de pared. Vicens Vives.
(azken argitalpena).

Bibliograria orokorra

165 x 235 euskera  28/9/09  13:58  Página 31



3 2
Artxibategi metodologiko eta dokumentala

Artxibategi metodologikoak Hegoak aldi esperimentalerako landu dituen fitxa mota ugari

ditu. Ikastetxeak edo GGKEak, MUNDILABen sustatzailea testuinguru askotan, egoki iritziz

gero, fitxak txertatu, eguneratu edo beste batzuengatik alda ditzake. Garrantzizkoena

fitxa hauek eskura izatea eta irakasleen lana erraztea da.

Fitxa hauek taldeka sailkatzen dira:

1. Sistematizazio fitxak: laborategian egiten diren jardueren bilketa, sistematizazioa

eta ebaluazio lanak errazago egiteko prestatuta. 

2. Fitxa Te o r i k o a k : irakasleentzat, alderdi pedagogikoak, didaktikoak edo zehar

lerroak tratatzen dituzten, irakasleak sentsibilizatu eta haien lana babesteko.

3. Gelan aritzeko fitxak: Irakasleek nahiz ikasleek erabiltzeko fitxak, gai ugari ilustra-

tzen dituzten grafiko edo marrazkiekin, ikerketa proiektuak egin ahal izateko.

Baliabide multzo honekin, oinarrizko fitxategi bat dugu lana hasi ahal izateko, baina

fitxategi horiek etengabe zabaltzeko aukera ere badago, irakasleek eta ikasleek

ekartzen dituzten material berriekin.

165 x 235 euskera  28/9/09  13:58  Página 32



3 3

Ikastetxea: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Helbidea: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ....................................................................................................................................... Faxa: ......................................................................................................................................

Helbide elektronikoa: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Irakasleen kopuru osoa: .............................................................. Ikasleen kopuru osoa:..............................................................................

Mundilaben erabilera orduak guztira: ....................................................................................................................................................................................

Mundilaben koordinatzailea: ......................................................................................................................................................................................................................

Koordinazio eginkizunak:

• Parte hartzen duten irakasleen zerrenda.

• Laborategiaren erabilera egutegia.

• Bilerak irakasle taldearekin.

• Ikasmaterialen berrikuspena.

• Laborategiaren kudeaketa eta mantenimendua.

• Ikastetxean eginiko proiektuen fitxak biltzea.

• Esperientzien sistematizazioa.

• Azken txostena lantzea.

• Kanpoko lankidetza egon daiteke (GGKE, hezkuntza erakundea…).

Koordinaziorako fitxa

Sistematizaziorako fitxen adibideak
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Irakaslea:............................................................................................................................ Ikasturtea:........................ Arloa:.......................................................................

Gaia • Proiektua:...........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Arloaren programa:............................................................................................................................................................................................................................................

2. Mundilaben garatu beharreko programaren puntuak: .................................................................................................................

3. Proiektua: (ikasketa planaren puntuen eta zehar lerroen arteko loturak). ....................................................................................

4. Helburuak:...........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Baliabideak: (baliabide bibliografikoen, artikuluen, argazkien, bideoen, internet helbideen,

erabilitako CD-ROMen zerrenda. Azalen, aurkibideen, erabilitako orrialdeen,

mapen eta argazkien fotokopiekin dokumentatu).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Lan proposamena(k): (jardueren programazioaren eta sekuentziazioaren eskema).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Eginiko lanaren txostena: (gaia garatzeko erabilitako ikastorduen kopuruaren narrazio laburra,

laborategia erabili den prozesuan gertatutakoa eta ikasleen ikaskuntzaren balorazioa. Ikasleen

eginiko lanak biltzea).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jardueren jarraipen eta ebaluazio fitxa
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3 5

Hezkuntza
askatzailea

Balioetan heztea

Epistemologia kritikoa
Balioak

sistema gisa

Hezkuntza
informala

Hezkuntza
ez formala

Hezkuntza
formala

Hezkuntza globala

Ulermen kritikoa,
balioak eta praktikak

Konstruktibismoa
ikaskuntza

indibidual eta
sozialean

Kontraesana
eta gatazka

balioetan

Hezkuntza
konprometitua

Planetaren
problematikaren

ikuspegia

Ikasketa planaren
teoria kritikoa

Ikuspegi baloratiboen
saihestezintasuna

Egilea: Juanjo Celorio. Hegoa.

Garapenerako Hezkuntzaren ezaugarriak

G a r a p e n e r a k o
Hezkuntza

Fitxa teorikoen adibidea
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Faseak ikerketa prozesu batean

1. fasea.
Ikerketa kasu-arazo bat

mugatzea

Zer ikertu nahi dugu?

Gelan aritzeko fitxen adibidea
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Baliabide pedagogikoak

Mapa Puzzlea

Peters mapa-puzzlea laborategiarentzat berariaz sortu den tresna pedagogikoetako bat

da. Baliabide hau ikasleen lana errazteko sortu da, herrialdeen azaleraren antzemate

doiagoa egiten eta Ipar gaindimentsionatu baten irudia ezabatzen laguntzen baitu. Mapa

mahai gainean jartzen da; bertan ez dago ez goirik ez beherik, ez Iparrik ez Hegorik.

Puzzle bat denez gero, mapamundia ikuspegi desberdinetatik eraiki daiteke.

Hiru dimentsioko grafikoak

Hiru dimentsioko grafikoak (barrak eta sek-

toreak) adierazpen estatistikoen ulermena

errazteko sortu dira. Oso baliagarriak dira

lehen hezkuntzako ikasleentzat. 
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Irudiak enkoadratzen

Birminghamen egoitza duen DEC (Development Education Centre) erakundeak sortuta-

ko baliabidea da. Aldez aurretik eginiko galdera batzuei esker, egoera baten azterketa-

ra hurbiltzen gaitu ikuspegi pertsonaletik. Irudiak eragiten dituen antzemateak, intuizioak

eta sentimenduak azaleratzen laguntzen du.

Irudiak enkoadratzen

✓ Hautatu aztertu nahi duzuna

✓ Eutsi ondo kartoiari irudia finkatzeko

✓ Kontuan izan oinarrizko galderak

Beste kartulina batekin egizu horma-irudi bat ikaskideei 
“zure enkoadrea” erakusteko

Zer sentitzen duzu?
Zein dira gai

g a r r a n t z i t s u a k ?

Zein dira egoerarekin

dituzun lotura pertsonalak?
Zer iritzi desberdin

sor lezake irudi honek?

Zer lotura egin

d i t z a k e z u

tokikoaren eta

globalaren artean?

Zein dira

galdera

nagusiak?

Zer ikusten duzu?
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Haize-arrosa

DEC erakundeak ere sortu duen baliabidea da. Irudiak edo egoerak aztertzen

laguntzen du ikuspegi integratzailetik, gizarte alderdiak auzi ekonomiko, politiko

eta ingurumenezkoekin tartekatzen baitira. Galderak egiteko tresna erabilgarria

da, fenomenoen artean harremanak ezartzeko eta ezagupena partekatzeko gune

egokia sortzeko.

Garapenaren Haize-arrosa

Zein da jarduera

ekonomikoak

ingurumenean duen

inpaktua?

Babestuko al da

ingurumena etorkizuneko

belaunaldientzat

Zein dira tokiko, nazioko edo
nazioarteko talde politikoak

eta haien egiturak?
Nork erabakitzen du?

Zein dira jendeak dituen

aukera ekonomikoak?

Gizarte talde guztiak iristen al

dira aukera berdinak izatera?

Nola antolatzen da
jendea aldaketa sozio-
ekonomikoak sortzeko?

Iturria: Askoren artean: “It’s our world too, a local approach to environmental education

at key stages 2 and 3" Birmingham, DEC (Birmingham) / DEC (South York), 1992.

Zein dira ekonomiaren

egiturak, eraginak eta

ezaugarriak?

Izadia

Zerk eragiten du tokiko

egitura sozialetan (talde

ekonomikoek, tradizioak…)

Harreman
sozialak

EkonomiaMoldaketa
politikoa

Tokiko ingurumenaren ezaugarri nagusiak.

Ingurumen urrunetako zein aldaketak dute

eragina gure tokiko ingurumenean?
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Eta oraindik ere nire ikastetxearentzat bideraezina dela uste badut?

Orrialde hauek irakurtzen dituenaren lehen iritzia izan liteke ideia ona dela, baina inber-

tsio handiegia eskatzen duela. Hala ere, gure testuinguruan –Euskadi, Espainia, Europa-

ikastetxe publiko eta pribatu gehienek aipatu diren tresna tekniko gehienak dituzte: bide-

oak, pantailak, ordenagailu multimediak, Internet loturak, gardenkien proiektoreak, kanoi

proiektore multimedia. Kasu horietan, nahikoa da beraz ikasgela bat laborategi bilaka-

tzea eta ikastetxeak jadanik dituen tresna guztiak han biltzea. 

Ikasgelako artxibategitik has daiteke; ikasle taldeek argazkiak, dokumentazioa (mapen

fotokopiak, testuak, egunkarietatik edo aldizkarietatik lortutako argazkiak) ia dohainik lor

ditzakete artxibategi bat sortzeko. Irakasle talde batek zuzenean graba litzake tele-

bistatik interesgarriak diren programa zientifiko eta kulturalak. Edonola ere, ahalegi-

na egin behar lukete laborategia material interesgarriz hornitzeko (Giza Eskubideak,

Garapena, Generoa…).

“Ad hoc” eginiko material pedagogikoak (mapa puzzlea, hiru dimentsioko grafikoak)

material merkeekin egin daitezke eta etxean. Adibidez, ondorengo materiala erabil lite-

ke: kortxozko xaflak, kartoi-luma, goma, baita zura ere, nahiz eta astunegia izan eta

mozteko zailagoa. 

Mapamundiaren fotokopia bat egiten da nahi den neurrian. Ondoren plastifikatu eta kar-

toi-lumaren gainean itsasten da. Bizar-xafla batekin kontinente bakoitza mozten da kontu

handiz. Euskarri oboide bat aukeratzen da puzzlearentzat, plastiko itsasgarri urdin bate-

kin estaltzen da eta paraleloak eta meridianoak marrazten zaizkio. Teknika bera erabil

daiteke hiru dimentsioko grafikoak egiteko.

Bibliografiari edo dokumentazio orokorrari dagokienez, GKEetara, erakundeetara edo

udal liburutegietara jo daiteke, edota inguruneak eskaintzen digun beste edozein balia-

bidetara. Iradokizun gisa, interesgarria litzateke zehar lerroekin zerikusia duten ikasma-

terial guztiak ikasgelan biltzea.
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Nola lan egin
laborategian4.
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MUNDILABen kudeaketa eta dinamizazioa
Laborategiak dituen baliabideak, oso erabilgarriak eta erakargarriak izan arren, ez dira

haiek elkarren artean egituratzeko modua bezain garrantzitsuak. Erabilera ahalik eta

errentagarriena izan dadin, laborategiaren kudeaketak egokia izan behar du.

Euskadin egin zen aldi esperimentalean, ondorengo kudeaketa egitura planteatu zen:

Kanpoko aholkularitza
Bi pertsona arduradun

Diseinua. Prestakuntza. Jarraipena

Barne koordinazioa
Pertsona arduradun bat

Dinamizazioa
Diziplinarteko lan taldea

Lau pertsona

Programazioa, egutegia
eta ikasgelako jarduerak

Esperimentazioa Jarraipena Ebaluazioa

Kudeaketa, Mantentzea
Talde dinamizatzailearen

koordinatzailearen eta ikastetxeko
mantenimendu langileen kargu

Sentsibilizazioa
Irakasle klaustroarena

Iturria: Hegoa.
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Laborategi bat zabaltzeko, garrantzitsua da ikastetxeko zuzendaritzaren eta proiektua

dinamizatu eta koordinatuko duen irakasle taldearen artean hitzarmen bat egotea.

Gomendagarriena da taldea diziplinartekoa izatea, eta bere ikasgeletan giza eskubide,

genero, garapen eta ingurumen proiektuak aldez aurretik sustatu izana.

Aldez aurretiko esperientzia ez da ezinbestekoa, baina interesgarria litzateke hutsetik ez

hastea. Zehar lerroak garatu dituzten pertsonek badakite nola landu gai hauek beren

arloetatik. Lan taldea osatzen duten pertsonen artean lan harreman ona badute, erra-

zagoa izango da koordinazioa eta programazio bateratuak egitea, baita erabilera egute-

giari buruz ados jartzea ere.

Barne kolaborazioa

MUNDILABen proposatzen den lan metodologiak arloetako irakasleen arteko harre-

mana errazten du. Azken batean, orain arte oso urriak ziren irakasleen arteko lanki-

detza formulak bultzatzen ditu. Lan molde hau indartuz joan ahala, gainerako irakas-

leak era motibatzen dira parte har dezaten, eta pixkana, baita laborategiko jarduere-

tan ere. 

Ta l de dinamizatzaileak, bereziki koordinazio nagusiaz arduratuko denak, pixkana sail-

katuko du eskura duen materiala eta fondoak aberastuko ditu dokumentazio berriare-

kin. Laborategiko artxibategi pedagogikoa osatzeko, garrantzizkoa da eginiko jardue-

ra guztiei eta esperientzia guztiei dagozkien fitxa guztiak sistematizatzea. Taldeak lan

ardatz bat aukeratuko du (globalizazioa, kutsadura,generoa eta aisia…), parte hartzen

4 3

Diziplinarteko lan taldea

Koordinatzaile 1

Diziplinarteko lan taldea

Koordinatzaile 1

Esperimentazioa

Ebaluazioa

Lan komunaren
ardatza

Ikasketa-planaren
edukiak
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duten arlo guztientzako komuna izango dena. Horrela diziplinarteko tratamendua

errazten da.

Irakasle bakoitzaren eginkizuna da ardatz hori aldez aurretik programatuta dituen

ikasketa planeko edukietatik lantzea, sekuentzia didaktikoa ezartzea, ikasleekin pro-

posamena esperimentatzea eta prozesu osoaren ebaluazioa egitea.

Kanpoko lankidetza

Laborategiko beste helburu bat hezkuntza komunitate osoaren eta eskolaz kanpoko

agenteen partaidetza erraztea da. Irakasleak eurak izango dira lankidetzak eskatuko

dituztenak beren programen garapena osatzeko. 

Gurasoek eta GGKEek sakon ezagutzen duten gai baten garapenean lagundu edo

eskuragarri duten informazio fotografikoa, bibliografikoa eta ikasmateriala eskain

dezakete. Kasu askotan, Ipar-Hego trukeak eskain ditzakete, eskolen arteko senide-

tzeak sustatu, beste errealitate batzuen lekukotza zuzenak aurkeztu, eta abar.

Ikastetxeetan MUNDILAB laborategiak sortzeko ekimena kanpoko agenteen eskutik

datorrenean (hezkuntza administrazioa, GGKE, elkarteak…), kontuan izan beharko li-

tzateke zuzendaritzari eta klaustro osoari jakinarazi beharko litzaiekeela zertan datzan

programa, zer etekin ekarriko dion ikastetxeari eta zein diren beharrezko konpromi-

soak eta laguntzak proiektuak behar bezala funtzionatzeko.

Ikastetxeek jakin behar dute kanpoko dinamizazioa beharrezkoa izan daitekeela espe-

rientziaren hasieran, baina, epe luzera, laborategia beren eskuetan geldituko da, eta

beren ardura izango da guneari ahalik eta etekin handiena ateratzea, ikastetxeko ikas-

leen eta irakasleen mesedetan.

Kanpoko dinamizatzailearen funtzioak, hasierako fasean, hauek izan litezke: labora-

tegiaren instalazioa, oinarrizko fondo dokumentalak eta programazio ereduak bilatu

eta hautatzea, baita lan metodologia berritzaileak ezagutzeko formazio komuna ere.

4 4

Elkarte komunitarioak
Ingurunearen baliabideak

(museoak,herriko zentroak, liburutegia…)

Udal erakundeak

Gurasoak GGKEIkastetxea
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Beste funtzio bat izan liteke irakasle taldeari material berriak aurkitzen laguntzea eta

eskoletan parte hartzea, betiere jarduera horiek irakasle taldearen eskariz edo haien

erabakiz egiten badira.

Garrantzizkoa da esperientzien sistematizazio ereduak eskaintzea edo iradokitzea,

ikasgelako artxibategia aberasteko eta ezagupen tematiko eta metodologikoak meta-

tzeko. Esperientzia sistematizatuak erabilgarriak izan daitezke klaustroa sentsibiliza-

tzeko eta proiektuan sartu den irakasle talde berri baten lehen urratsak gidatzeko.

Laborategi berriak errazago instalatuko dira aldez aurretik ikuspegi globalekin lan egin

duten ikastetxeetan, edo prozesuan daudenak behintzat. Ikastetxe bakoitzak koordi-

natzaile nagusi bat dagoela bermatu beharko du eta gutxienez lau laguneko irakasle

talde bat.

Ezinbestekoa da jadanik deskribatu diren gutxieneko baldintzak dituen ikasgela bat

izatea. Ikastetxeak, gainera, ekipo informatiko bi edo gehiago eskaini beharko ditu eta

jadanik eskolak eskuragarri dituen beste baliabide tekniko batzuk ere, eta, gainera,

MUNDILAB ikasgelara bideratuko ditu ikasgela esperimentalerako erabilgarriak izan

litezkeen baliabideak, hala nola, mapak, bideoak, gida didaktikoak edo liburuak.

Metodo eta praktika parte hartzaileak

4 5

METODOLOGIA LAN PROGRAMATUA ETA EGITURATUA

BALIABIDEAK = TRESNAK

Ikasleak

Irakasleak

• Hipotesia

• Informazioa bilatzea eta hautatzea

• Sistematizazioa

• Analisia

• Ondorioak

• Komunikazioa

• Lanaren sistematizazioa

• Ikerketa - Ekintza

• Sareko lana
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Ikasgelako lanaren sistematizazioa ikerketa-ekintza zikloak hasten laguntzen duen egin-

kizuna da. Ziklo horietan irakasleen gogoeta bateratuak ondorio gisa dakar ikaskuntza-

irakaskuntza prozesuaren kalitatea etengabe hobetzea. 

Garrantzizkoa da, baina ez derrigorrezkoa, programa osatzen duten ikastetxeetako ira-

kasleen artean harreman eta truke sare bat sortzea. Hori bide askotatik lortzen da: koor-

dinazio bilerekin, posta elektronikoarekin –informazioa, esperientziak eta programazio-

ak trukatzeko– 2002. urtean indarrean egongo den web orrialde baten bitartez. 

Lan metodologia ondorengoetan oinarritzen da batik bat: ikerketa proiektuak, kasuen

azterketak, taldeen dinamikak, banakoen eta taldeen txostenak, erakusketak edo errea-

litatearen alderdi kultural eta sozio-ekonomikoak lantzeko egokiak diren beste proposa-

men mota batzuk, ikasteka-planaren programazioan garatzen den gaiari lotuak.

Irakasleen tutoretzak antolatu eta egituratutako prozesuak ikasleari lagunduko dio arazo

nagusien identifikazioa egiten, informazioa bilatzen eta hautatzen, ondorioak sistemati-

zatzen eta emaitzen berri ematen.

MUNDILAB ikasgelan lan egiteko
funtsezkoa da ondorengo premisak kontuan hartzea: 

1. Laborategiaren erabilerak arloko programazioan integratua egon behar du.

2. Laborategiko saioek aldez aurretik programatuta egon behar dute.

3. Laborategian garatzen den lana ikasgela konbentzionalean egiten denarekin

osatu behar da.

Premisa horietatik abiatuta, laborategiaren erabilera antola daiteke motibazio elementu

gisa, ikerketa baten garapenaren zati gisa, lan baten ondorioak azaltzeko toki gisa edo

azken ebaluazioa egiteko gune gisa.

Laborategiak lan metodo ugari garatzen laguntzen du. Ondoren haietako batzuk aur-

keztuko ditugu, MUNDILABek dituen baliabide didaktiko edo teknikoekin lotuta.
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1. Motibazioa 

Lana Mapa Puzzlearekin:

• “Munduen Ikuspegiak” fitxen aurkezpena
Opakuen Proiektorearekin.

• Fitxa bat aukeratzen da mapamundia
berregiteko.

• Mapa Puzzlea muntatzen dute.

• Munduaren antzemate desberdinei
buruzko gogoeta.

• Bi herrialde edo gehiago aukeratzen dira
azterlan konparatiboak egiteko.

2. Aldez aurreko ideiak

• Zer dakigu, oro har, gure herriaz eta
aukeratu ditugun besteez. 

• Zer dakigu azterketaren gaiari buruz.

Ideien proposamena.

Inkesta.

Idazketa librea.

M o t i b a z i o a

1. Ikerketa Proiektua

Ibilbide pedagogiko interesgarri bat has daiteke edozein ikerketa proiekturi edo kasu

azterketari lotuta, prozesuan baliabide desberdinak erabiltzen dituena.

Horretarako, hiru saiotan erabili beharko litzateke laborategia, ohiko programazioaren

barruan:

1. Motibazioa. Laborategia gune gisa oso erakargarria da ikasleengan garatu beharre-

ko gaiarekiko interesa pizteko, eskura dauden tresnen eta baliabideei esker.

2. Garapena. Informazioa bilatzeko, iritziak trukatzeko, alderaketak egiteko ikasgela

egokia da.

3. Aurkezpena. Mundilabek eginiko proiektuen komunikazioa eta ebaluazioa errazten

du, banaka nahiz taldeka.
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3. Testuinguru geografikoa

• Aurkitu Mapa Puzzlean konparatu, behatu
eta mugatuko ditugun herrialdeak:
azalerak, mugak, distantziak, klimak,
biodibertsitatea.

• Egin aukeratutako herrialde bakoitzaren
hiru dimentsioko mapa. Horretarako
herrialdearen fotokopia handitua egin
eta kortxoaren edo kartoi lumaren
gainean itsatsi.

4. Informazioa zabalduz

Talde lana

• Informazioa bilatzea laborategian:
Baliabideen gunea • Encarta • Internet.

• Ikasgela artxibategia. Ikasleek informazio
gehigarria ekartzea:

Argazkiak • Lekukotzak • Egunkarietako
artikuluak • aldizkariak.

5. Sistematizazioa

• Fitxak lantzea (kontsultatutako agiri
bakoitzarengatik).

• Fitxa bibliografikoa • Fitxa laburpena •
Eskemen fitxak.

7. Sintesiak eta ondorioak

• Eskemak eta kontzeptuzko mapak idatzi eta lantzea

6. Analisi konparatiboa

• Informazio bildua.

• Datu estatistikoen egiaztapena.

• Testuinguruen egiaztapena (sozio-politiko-
ekonomikoa).

• Ingurumen testuinguruaren egiaztapena

Erabil ditzaketen baliabideak:

• Haize-arrosa • Ordenagailua (Kalkulu
orriak, testu prozesatzaileak) • Hiru
dimentsioko grafikoak, batez ere lehen
hezkuntzan.

Garapena

8. Aurkezpenaren prestakuntza

• Euskarria aukeratzea: ordenagailua,
opakuen proiektorea, panelak…

9. Erakusketa, aurkezpena

• Talde bakoitzaren azalpena.

• Eztabaida eta ebaluazio bateratua.

• Irakaslearen sintesia.

Aurkezpena

2. Gai monografikoa

Bigarren kasuan, bideo baten proiekzioa aukeratu dugu ikasleentzat oso erakargarria

delako, eta gainera aukera ugari eskaintzen dituelako azterketak egiteko, gaia garatze-

ko eta diziplinarteko lana egiteko. 

1. Motibazioa. Bideoaren proiekziora joatea aldez aurretik prestatutako fitxa edo eske-

ma analitikoarekin.

2. Garapena. Informazioa zabaltzea filmean ageri den gaiari buruzko datu gehiago bila-

tuz MUNDILAB dokumentazioan edo Interneten.

3. Aurkezpena. Ondorioen aurkezpena.
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6. Sintesia eta ondorioak

Irakasleak ondorengoa egingo du:

• Neska-mutilek eginiko lanen kritika.

• Gaiaren sintesia eta bideoaren analisia ondorioak honela aurkezteko: multimedia
proiektorearekin eta ordenagailuarekin, edo opakuen eta multimedia proiektorearekin.

Aurkezpena

1. Motibazioa

• Landuko den gai monografikoa aurkeztu eta bideo baten proiekzioarekin hasiko dela
aurreratu (dokumentala, filma).

• Ikasleen aldez aurretiko ideiak edo ezagupenak jakiteko eztabaida.

Motibazioa

2. Lanaren gidoia

• Bideoaren Fitxa Teknikoa eta datu
esangurantsu batzuk ematea.

• Lan gidoi bat ematea bideoari buruz,
ikusi ondoren erantzun beharko dituzten
galderekin (gomendagarria da azken
atal bat jartzea gogoeta pertsonala
egin dezaten).

4. Informazioa zabalduz

Talde lana

• Informazioa bilatzea laborategian:
Baliabideen gunea • Encarta • Internet.

• Ikasgelako artxibategia. Dokumentazio
gehigarria ekartzea ikasleen aldetik:

Argazkiak • Lekukotzak • Egunkariko
artikuluak • aldizkariak.

5. Narrazioa

• Literaturako irakasleen laguntzarekin,
ikasleek narrazio bat landuko dute.
Bideoak ematen dituen datuak zabaltze
lanean eskuratutako informazioarekin
osatuko da.

Narrazio mota batzuk:

Txostenak • Egunkarietako artikuluak •
Kronika • Fikzioa (poesia, ipuina, publizitatea).

3. Bideoaren proiekzioa

Multimedia eta Bideo proiektorea:

• Bideoa ikusi eta ondorengo lana.

• Banaka erantzungo diote lan gidoian
iradokitako galderei.

• Eztabaida talde txikietan egiaztatzeak egiteko

• Bateratze lana: antzemateei buruzko
eztabaidak, gaiari buruzko alderdi
garrantzitsuak eta iritziak.

Garapena
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3. Kasu Azterketa

Kasu azterketa bat egin daiteke “Irudi bat enkoadratzen” edo “Haize-arrosa” proposamena-

ren arabera aztertutako irudietatik abiatuz. Elementu horiek baliabide pedagogikoak dira,

azaldu egin behar dira laborategian erabili aurretik.

1. Motibazioa. Irudi bat enkoadratzen motibaziorako teknika erabilgarria da ideien

edo aldez aurreko ezagupenen adierazpena bultzatzeko. Komenigarria da ariketa

hau Haize-arrosa erabili aurretik egitea.

2. Garapena. H a i z e - a r r o s a k ikuspegi desberdinak konbinatzen ditu (soziala, ekono-

mikoa, politikoa eta ekologikoa), errealitatearen alderdi jakin baten analisi kon-

plexua egiteko. Horixe da hain zuzen ezaugarri onena.

3. A u r k e z p e n a . Talde bakoitzaren emaitzak ikaskideei aurkeztea.

1. Motibazioa 

• Gaiarekin zerikusia duen argazki bat aukeratzen da Irudi bat enkoadratzen t e k n i k a r e n
bitartez lantzeko.

Motibazioa

2. Aurkezpena

• Ikasgelako artxibategia.

• Irakasleak aldez aurretik eskatuta,
ikasleek landu behar duten gaiarekin
lotuta dagoen argazki / irudi sorta bat
ekarriko du (eurenak, aldizkarikoak,
egunkarikoak, internetekoak…). 

• Irakasle bakoitzak irudi onenak
aukeratzen ditu (ikasgelan dauden
lagun adina).

4. Antzemateak eta Intuizioak

• Talde bakoitzak arreta handiz aztertzen
du aukeratutako argazkia eta “Irudi bat
enkoadratzen”-en eginiko galderei
erantzuten die.

• Taldeak parte hartzaileen ekarpenak
jaso eta bateratze lanerako eta opakuen
proiektorearekin aurkezteko antolatzen
ditu.

3. Irudi bat aukeratzea

• Irudi guztiak mahai nagusian banatzen
dira.

• Ikasle bakoitzak atentzioa gehien ematen
dion argazkia aukeratzen du.

• Talde txikietan banatuta, argazki bakoitza
aurkezten dute banaka eta aukeratzeko
izan duten arrazoia.

• Eztabaida sortzen da ondoren landuko
duten argazkia zein den erabaki arte.

5. Bateratze lana

• Talde bakoitzak bere lana aurkeztu
eta gainerako aurkezpenen oharrak
hartzen ditu.

• Ondoren irudia/argazkia/tematika
interesgarriena aukeratuko dute,
geroago xehetasun handiagoz aztertuko
dutena “haize-arrosa” teknika erabiliz.

Garapena
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6. Haize-arrosa

• Irakasleak teknika honi buruz emaniko
azalpenekin aukeratutako irudia aztertzen
d u t e .

• Irudia ikusten da opakuen
proiektorearekin, ondoren galderak egin
ahal izateko. Beharrezkoa da irakasleak
zikloa hastea, ikasleak gidatzeko.

7. Ikuspegi globala

• Parametro desberdinen arteko erlazioak
bilatzen dira (ekonomikoak, sozialak…)
aztertutako fenomenoaren ulermen
globala lortzeko.

Garapena

8. Sintesiak eta ondorioak

• Talde bakoitzean lortutako ondorioak aurkeztea.

Aurkezpena
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Parte hartu duten
ikastetxeetako
esperientziak

5.
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• Fadurako Institutua. Getxo.

• Joxe Migel Barandiaran Institutua. Leioa.

• Gabriel Aresti Institutua. Bilbo.

• Zaraobe Institutua. Amurrio.

• San Frantzisko Herri Ikastetxea. Bermeo.

• Intxaurrondo Ikastola. Donostia.

• Irakasle Eskola. Gasteiz.

• Adurza Ikastola. Gasteiz.

• San Nikolas Ikastola. Getxo.

• Ballonti Institutua. Portugalete.

• Institutua. Arrasate.

• Frantzisko Vitoriakoa Institutua. Gasteiz.

• Institutua. Gasteiz.

Ikastetxe parte hartzaileak

MUNDILAB proiektua aldi berean garatu zen zenbait ikastetxetan. Horri esker lanki-

detza sortu zen irakasle talde guztien artean, eta programa zabaldu eta aberastu

zen. Sarea sortzeak esperientziak trukatzen eta laborategian egin zitezkeen lanen

aukera berriei buruzko gogoeta bateratua egiten lagundu zuen.

Beharrezkoa izan da hiru urteko lana proiektuaren egokitasuna egiaztatzeko, planteatu-

tako helburuei zegokienez behinik behin. Aldi horretan, MUNDILAB laborategia ikasge-

lako praktikak dezente hobetzeko balio izan zuela egiaztatu genuen, eta horrela, ira-

kasleek ikasketa planetatik zehar lerroak lantzeko zuten gaitasuna areagotu zuten.

Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen parte hartzeak frogatzen du adin txikietatik

lan egin daitekeela ikuspegi globalekin, jarduerak neska-mutil talde bakoitzaren

aukeretara eta beharretara egokituz.

Eskola eremuan landu daitezkeen proposamen ugarien adibide gisa, irakasle taldeek

fase esperimentalean praktikan jarri zituzten lehen eta bigarren hezkuntzako aldiei

dagozkien bi programazio aurkeztuko ditugu ondoren.
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Lehen Hezkuntzako adibidea

Aldia: Lehen hezkuntza. 1. zikloa • Arloa: Tutoretza

Lan ardatza: Haurren eskubideak

Bermeoko San Frantzisko HI-ko 
irakasleek eginiko programazioak
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Jarduera

Taldetan, ordenagailu programa
erabiltzen dute, txandaka. Esku-
bide bakoitza berrikusten dute,
programak proposatzen dizkien
jolasak eta puzzleak egiten
dituzten bitartean. Aldi berean,
fitxa bat betetzen dute eskubide
bakoitzaren adierazpenarekin
eta babesten duen alderdien
laburpen batekin.

Haurren eskubideak
e z a g u t z e a .

O r d e n a g a i l u
p r o g r a m a ,
ikastetxean landua.

Lan metodoaren fitxa.

Laburpen fitxa.

Haurtzaroaren eskubideei buruzko
testu baten irakurketa.

Haurtzaroaren eskubideak
lantzea, esanahiaz gogoeta
egitea eta ondorioak
a t e r a t z e a .

Mundilab liburutegiko
materiala. Unicef
materialetik ateratako
testuak.

Haurtzaroaren eskubideei
buruzko konpromisoen definizioa,
taldeak sustatu beharrekoak.

Talde-ikasgela osoak bere
gain hartuko dituen
konpromisoak idatzi eta
i z e n p e t z e a .

Konpromiso fitxa.

Bideo emanaldia: “Haurraren
e s k u b i d e a k ” .

Beste kulturetako neska-
mutilen bizimodua ezagutu,
alderatu eta aztertzea.

Bideo emanaldia.
Eztabaida eta
bateratze lana.

Helburuak Laborategiaren erabilera
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Jarduera

Taldetan, ordenagailu programa
erabiltzen dute, txandaka.
Eskubide bakoitza berrikusten dute,
programak proposatzen dizkien
jolasak eta puzzleak egiten dituzten
bitartean. Aldi berean, fitxa bat
betetzen dute eskubide bakoitzaren
adierazpenarekin eta babesten
duen alderdien laburpen batekin.

Haurren eskubideak
ezagutzea.

O r d e n a g a i l u
p r o g r a m a ,
ikastetxean landua.
C D

Lan metodoaren
f i t x a .

Laburpen fitxa.

Haurtzaroaren eskubideei buruzko
testu baten irakurketa.

Haurtzaroaren eskubideak
lantzea.

Haurren eskubideei buruzko
gogoeta egitea.

Taldeka eta banaka ondorioak
ateratzea.

Mundilab Liburutegia.

UNICEF materialetik
ateratako testuak.

H i z t e g i a k .

Euren ipuinak idaztea. Haurtzaroaren eskubideei
buruzko ipuinak idaztea.

Haurren eskubideei buruzko
ondorioak bateratzea.

Konpromiso pertsonala.

Talde-ikasgelak batera hartuko
dituzten konpromisoak zein diren
definitzen du, bakoitzak aldez
aurretik banaka egin dituen
gogoetetan oinarrituz.

Bideo emanaldia: “Haurren
eskubideak” 

Ikasgelaka, horma-irudiak egin
eskubide jakin bati buruz, teknika
desberdinak erabiliz (testuak,
marrazkiak, collageak…)
eta beste kultura batzuetako
haurrak marraztu eta herrialdeka
kokatu.

Aukeratutako eskubideari
buruzko horma-irudiak egitea.

Grafikoki adieraztea nola bizi
diren beste kultura
batzuetako neska-mutilak.

Horma-irudiak.

Liburuak.

Entziklopediak
(Encarta).

CD-ROM.

Haurtzaroaren eskubideei
buruz eztabaidatzea
(zein kasutan ez dira
errespetatzen?).

Bideo emanaldia.
Eztabaida eta
bateratze lana.

Ikasgela osoak bere gain
hartutako konpromisoak idatzi
eta izenpetzea.

Konpromisoen fitxa.

Banaka gogoeta egin hartu
beharreko konpromisoez.

Ordura arte eginiko lanetatik
ateratako ondorioak
bateratzea.

Helburuak Laborategiaren erabilera

Aldia: Lehen Hezkuntza, 2. eta 3. zikloa • Arloa: Tutoretza
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1. Eskubide bat aukeratzen dut.

2. Fitxan kopiatzen dut aukeratutako eskubideari dagokion testua.

3. Eskubide horrekin zerikusia duen ipuin bat asmatzen dut:

• Pertsonaiak aurkezten ditut (nolakoak diren, non bizi diren,

zer harreman duten elkarren artean).

• Aukeratutako eskubideari dagokionez zein zailtasun duten azaltzen dut.

• Nola konpon dezaketen imajinatzen dut. Ipuinaren amaiera idazteko.

4. Testua berrikusten dut egiaztatzeko:

• Nire ideiak garbi adierazi ote ditudan.

• Akats ortografikoren bat egin ote dudan.

• Zeinuak behar bezala erabili ote ditudan.

5. Nire lana berrikusi ondoren, ipuina aurkezten diot taldeari.

Ipuinak. Lan Metodoa

Ordenagailu programa. Lan metodoa

1 . Ordenagailua piztu eta CD-ROMa sartzen dugu. 

2. Kurtsorea “Haurtzaroaren eskubideak” ikonoaren gainean

jartzen dugu eta klik bikoitza egiten dugu.

3 . Programan sartu ondoren, hizkuntza aukeratzen dugu.

4 . Klik egiten dugu “Eskubideen inguruko jolasak” ikonoaren

gainean eta programaren argibideei jarraitzen diegu.

5. Jolas bakoitzaren barruan dagoen puzzlea egiten dugu.

6 . Dagokion fitxa betetzen dugu.
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Bigarren Hezkuntzarako adibidea

Aldia: DBH 4. • Arloa: Lengua y Literatura

Lan ardatza: Globalizazioa

Leioako J.M. Barandiaran Institutuko irakasleek landutako programazioa

Helburuak:

• Modu kritikoan Iparraren xahupenaren eta Hegoaren txirotasunaren arteko aldeak

ezagutzea. Kontsumo hegemonikoaren eredua eta gu geu gauden nazioarteko

nagusitza harremanak kritikatzea.

• Gure gaur egungo bizi mailari eta kontsumoari eusteak materialak agortzea eta

gehiegizko hondakinak sortzea ekartzen duela ulertzea.

• Elkartasuna, justizia soziala, diskriminazioa eza eta kezka ekologikoa bezalako

balioak garatzea.

5 9
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Jarduerak:

Bideoaren proiekzioa: La isla de las Flores (Casa do Cinema, Brasil. 1989).

1. Banakako lana

• Idatzi bost lerrotan argumentuaren sintesia.

• Adierazi bideoan landu diren gaiak.

• Adierazi zer den atentzioa gehien eman dizuna.

• Identifikatu ulertu ez duzuna.

• Idatzi antzeman dituzun kontraesanak.

2. Bideoaren alderdi garrantzitsuei buruzko bateratze lana.

3. Ikasleentzako galdesorta banatzea eta irakurtzea. Bideoaren 2. emanaldia.

4. Bete galdesorta:

• Idatzi gertakariak garatzen diren tokietako izenak.

• Aztertu esku hartzen duten pertsonaiak (idatzi euren izena, sexua, maila

soziala eta lanbidea).

• Jabetu narratzaileak definizioak erabiltzen dituela etengabe. Idatzi haietako

b a t z u k .

(Narratzaileak honelako terminoak definitzen ditu: japoniarrak, dirua, mozki-

na, zaborra, lurrina, zerria, uhartea, ura, segundoa, gizakia, askatasuna…

Guztiz ezagunak diren terminoak definitzeak mezuaren ustezko didaktismoa

azpimarratzen du, zeinari, berehalakoan, objektibitate eta adiera bakarreko

ezaugarriak egozten dizkiogun).

• Narratzaileak erabilitako hitz asko teknikoak edo zientifikoak dira. Idatzi adibide

batzuk.

(Hozia, zesioa, bakterioa, molekula, hidrogenoa, bipedoa, erpuru aurkaria,

trukea. Baliabide honek mezu objektibo bat jasotzen den ilusioa sortzen du

i k u s l e a r e n g a n ) .

• Esaldiak mota honetako lokailuen bidez lotzen dira: “gizaki guztiak hilgarriak

dira”, “txinatar guztiek arroza jaten dute”, “Maria gizaki bat da” beraz, Maria hil-

garria da, zeina benetako silogismoa den. Baina “Joanek arrozak jaten du”

beraz txinatarra da, silogismo faltsua litzateke. Idatzi ea mota horretako arrazo-

namenduren bat aurkitzen duzun eta ikusi egia edo gezurra ote den. 

“Kristo judua da” Juduek entzefaloa oso garatua dute eta erpuru aurkaria,

beraz gizakiak dira” “Anettek entzefaloa du… beraz gizakia da”.
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5. Talde lana

• Ba al du zerikusirik tokien izenak irudietan ikusten dugunarekin? Loreen

Uhartea benetan “loreen uhartea” al da? Eta, alaiak al dira Porto Alegren bizi

diren guztiak?

• Demagun agertzen diren pertsonaiak gizarte sektore jakin bati berezkoak

zaizkiola. Nor izango litzateke Suzuki jauna?, Anette andrea eta bere fami-

lia?, eta zabortegian hondakinak bilatzen dituzten pertsonak?

• Narratzailearen hizkuntzaren eta ikuspuntuari buruzko gogoeta batzuk. Idatzi

irudien artean eta narratzaileak esaten duenaren artean ikusten dituzuen

k o n t r a e s a n a k .

6. Bateratze lana

• Zer esan nahi digu bideoak kontraesan horiekin?

Mezua oinarrizko kontresan batean oinarritu daiteke: gizakiak garun

guztiz garatua du, eta ondorio logikoa aurrerabidearen ideia litzateke,

baina bere ekintzen ondorioak dira: hondamena, holokaustoa, eskla-

botasuna, desberdintasuna, injustizia, marjinazioa.

• Narratzaileak egia al dio ala iruzur egiten digu?

Narratzaileak ez digu iruzur egin nahi, baizik eta pentsarazi.

Horretarako esaten duena eta ikusten duguna konparatu behar dugu.

• Erraz egiten al digute iruzur?

Mezuen aurrean dugun jarreraren mende dago hori, gure gaitasun kri-

tikoaren mende, gure kabuz pentsatzeko dugun gaitasunean… Dena

dela, ez da zaila guri iruzur egitea: adibide egokia publizitatea da.

• Hizkuntzaren zein baliabidek laguntzen dute iruzur horretan? (Ez ahaztu kon-

tuan hartu behar dituzula tonua, dizkioaren lastertasuna, kode prosodikoak

dituela, hizkuntza kodearenak ez badira ere, mezuak esanahiez betetzen dituz-

tenak). 

Narratzailea

“entzelafoa guztiz garatua”
(aurrerabidea?)

Leherketa atomikoa
(aurrerabidea ala hondamena?)

Juduak = gizakiak H o l o k a u s t o a

Askatasunaren jabe izatea (balio
p o s i t i b o a ? )

Gosea, miseria, sufrimendua
( a s k a t a s u n a ? )

Toponimoa (paradisuko
i r a d o k i z u n a k )

Zabortegia, hondakinak, zaborra,
k u t s a d u r a

Irudia
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Narratzaileak gogora ekartzen dizkigu, bere ustezko zientifismoarekin,

National Geographic-en motako zientzia hedapenezkoak diren doku-

mental batzuk. Bestalde, otoitzak bata bestearen atzetik datoz (konka-

tenazioa). Diskurtsoak modu deduktiboan egiten du aurrera, kausa-

efektoaren arteko erlazioak ezartzeko. Tonua inpertsonala da eta dik-

zioa oso bizkorra.

• Gogoeta egizu azken esaldiaren inguruan

“Askeak dira ez dutelako ez dirurik ez jaberik / askea askatasuna due-

naren egoera da / askatasuna giza ametsak elikatzen duen hitza da /

ez dago azalduko duenik / ez dago ulertuko duenik”. Cecilia Meirelesen

“Romancero de la inconfidencia” izeneko liburuari dagokion poesia

baten zatia da.

• Gogoetan egin dezagun berriz ere bideoan agertzen diren gaiez. 

Besteak beste, ondorengoak esan litzakete: ustiapena eta injustizia,

gizarte desberdintasunak; kontsumoa; merkatu ekonomia; ingurume-

naren suntsipena; herrialde garatuen eta txiroen arteko desberdintasu-

nak; gerrak

Erabilitako baliabideak

• Bideoa.

• Proiekzio kanoia.

• Opakuen proiektorea.

• Ordenagailua.

6 2
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Ondorioak

Ikastetxeetan laborategiaren esperimentazio aldiaren lehen bi urteak igaro ondoren,

balantze positibo samarra egin dezakegu. Ikasleentzat MUNDILABen egiten den lana

erakargarria da, eta gainera ikaskuntza prozedura berriak bideratzen dituen motiba-

zio elementu bat du. Irakasleentzat, behin baliabideen “erabilera teknikoaren” beldu-

rrak gainditu ondoren, tresna interesgarri bihurtzen da, eta errazagoa zaie zehar

lerroak garatzea, eta gainera, ohiko ikasgelak uzten ez duen lan eta komunikazio sis-

temetarako ateak zabaltzen ditu. Prestakuntzak eta talde lanak esperientzia zentzu

eta kohesio handiagoa ematen die. Urrats hau aurrerapen guztiz handia da iragana-

ri dagokionez, GHren garapena tokian tokiko jardueretara mugatzen zenean, inolako

testuingururik gabe, eta banakoen ekimenez egiten zenean, irakasle talde osoak

parte hartu gabe. 

Zuhur izatea komeni arren -oraindik gainditu beharreko inertziak daude eta lana buru-

belarri egin beharra- egiaztatu dugu, laborategian, hezkuntza proposamen gero eta

landuagoak eta konplexuagoak egiten direla.

Bi urte hauetan egin diren hezkuntza esperientziak, programan parte hartzen duten

irakasleek sistematizatuak, erreferentzia puntu garrantzitsuak dira ikastetxe berriek

laborategi bat txerta diezaioten beren irakarkuntza – ikaskuntza lanari eta kanpoko

lankidetza izan dezaten (GGKE, hezkuntza erakundeak).

MUNDILAB proiektuak pedagogi berriztapena ekar dezake eta frogatu du, gainera,

hobekuntzak eta beharrezko egokitzapenak eginez, Euskal Herriko mugak gainditu,

eta Espainiar Estatura eta Europar Batasunera zabal daitekeela.
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