
ENPLEGU ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA
Immigrazioa eta Aniztasunaren
Kudeaketaren Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES
Dirección de Inmigración
y Gestión de la Diversidad

EAEko Ikastetxeetako Kultura Arteko 
Bizikidetzari buruzko Sentsibilizazio Programa 
(IKABSP)

Bizikidetza, integrazioa eta aniztasunaren kudeaketa





Ikastetxeetako kultura arteko bizikidetzari 
buruzko oinarrizko sentsibilizazio-prozesua:
•	 6	ordu	(honela	banatuta)
•	 4	saio
•	 1	ordu	eta	erdikoak.
Bi eduki multzo:
•	 Norberaren	eta	besteen	identitatea	eta	pertzepzioa
•	 Pertsona	arteko	eta	kultura	arteko	harremanen	azterketa
Hiru sakontze maila:
•	 Sarrerako	oinarrizko	programa
•	 Etorkinen	kolektiboei	buruzko	kultura	arteko	zine-zikloa	(ikasgelan)
•	 Ikus-entzunezko	komunikabideen	irakurketa	kritikoa	egiteko	tailerra
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Egitura eta oinarrizko ezaugarriak
Ordu	eta	erdiko	iraupena	duten	lau	saiotan	banatutako	6 orduko oinarrizko 
sentsibilizazio-prozesua	da.

Bi eduki multzo	ditu	eta	bakoitza	2	saiotan	banatuta	dago.	

Lehenengoa	norberaren	identitatean	eta	norberaren	eta	besteen	pertzepzioan	oinarrituta	
dago.

Bigarrena	pertsonen	eta	kultur	talde	desberdinetako	taldeen	arteko	harremanetan	
oinarrituta	dago.

Nagusiki	sozio-afektiboa	den	ikuspegia	nagusitzen	da.	Ikaslearen	esperientzia	jasotzen	du	
eta	kontzeptuala,	prozedurazkoa	eta	jarrerazkoa	dena	orekatzen	ahalegintzen	da.

Metodologia	partaidetzan	eta	ikasle	taldea	bera	ikaskuntzarako	tresnatzat	hartzean	
oinarritzen	da.	Dinamizatzailea	hausnarketa	bultzatu	eta	bideratuko	duen	elementua	
izango	da	eta,	funtsean,	besteekiko	harremanetarako	ideiak	eta	inplikazioak	kalifikatuko	
ditu.	

Saioetako	dinamizatzaileen taldea	jatorri	eta	prestakuntza	desberdinetako	pertsonek	
–taldeetako	dinamizatzaile	gisa	esperientzia	dutenek–	osatzen	dute.	Gainera,	talde	horrek	
Biltzen	eta	Bakeola (EDE Fundazioaren bakerako heziketaren eta gatazketarako 
bitartekaritzaren zerbitzua) zerbitzuek	dinamizatutako	prestakuntza-prozesuetan	hartu	
du	parte.		

Arau	orokor	gisa	ezarri	da	Biltzen	zerbitzuko	laguntzaile	bakoitza	talde	bakoitzarentzat	
prozesu	guztian	etengabeko	erreferentea	izatea,	esku-hartzea	taldearen	bilakaerari	
egokituta	eta	beharrezkoak	diren	egokitzapenak	eginda.	Hortaz,	programa	hainbat	
modutara	zehaztu	daiteke.	

Programaren	lehentasunezko	hartzaileak DBHko 1. zikloko	ikasleak	izango	dira	eta,	
egokitzapen	batzuk	eginda,	baita	Lehen	Hezkuntzako	azken	zikloko,	DBHko	eta/edo	LHIko	
ikasleak	ere.
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•	 Biltzen	eta	Bakeola	zerbitzuek	
dinamizatutako	prestakuntza-
prozesuetako	partaideak

•		 Inplikazio	eta	konpromiso	
maila	handia

•		 Aktibismo	soziala	eta	
esperientzia	taldeen	
dinamizazioan

•		 Eleanitza,	pedagogiako	eta	
giza	zientzietako	profila,	
gradu	ondokoak	migrazioetan,	
kultura	arteko	hezkuntza	
eta	gaztelaniaren	ELE2	
irakaskuntza	atzerritarrei.

Irakasle dinamizatzailea

Esku hartzeko estrategiak
Askotariko	teknika	parte-hartzaileak

•	 Parte-hartzaileen	aurkezpena	eta	hasierako	harremanak	
•	 Gaiaren	sarrera
•	 Talde	lana,	negoziazioa,	elkartrukea	eta	adostasuna	ahalbidetu	ditzaketen	

hausnarketarako	eta	elkarrizketarako	uneak	sustatzea.
•	 Bateratze-lana	eta	eztabaida.

Azalpen-teknika	laburragoak,	funtsezko	kontzeptuak	eta	azken	sintesiko	elementuak	
finkatzera	bideratuak.

-	Venezuela

-	Aljeria

-	Kolonbia

-	Belgika

-	Ruanda

-	Dominikar	Errepublika

-	Peru

-	Bolivia

-	Benin

-	Errumania

-	Ekuatore	Ginea

-	Bulgaria

-	Ekuador

-	Maroko

Hainbat	
jatorritako	
profesionalak
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Helburu orokorrak
Ikasleak honako hauetarako gai izatea lortu nahi da:
•	 Edozein	giza	taldetan	dagoen	aniztasuna	ulertzea	eta	positiboki	baloratzea.
•	 Bereizitako	taldeen	eta	pertsonen	kategoriak,	askotan	hierarkizatutakoak,	gizartean	

ezartzea	eragiten	duten	nortasun-faktoreak	kritikoki	aztertzea.
•		 Irudikari	sozialetik,	komunikabideetatik	eta	abarretatik	eratorritako	aurreiritziek	eta	

estereotipoek	gure	pertzepzioan	eta	harremanak	izateko	moduan	duten	eragina	
aztertzea.

Pertsonen	arteko	balizko	gatazkei,	batez	ere	kultura	arteko	izaera	dutenei,	aurre	egiteko	
eta	eraldatzeko	zenbait	estrategia	identifikatzea.

1. saioa: Identitatea eta kultur aniztasuna

Helburu zehatza
•	 Pertsonen	askotariko	dimentsioak	baloratzea	eta	hautemateko	baliatu	ohi	ditugun	

absolutizatutako	identifikazioetan	inplizituki	azaltzen	diren	kategorizazio	eta	
homogeneizazio	prozesu	murriztaileak	aztertzea.

Irudikari	sozialean	eta	komunikabideetan	ohikoak	diren	aurkaritzako	adskripzio	
identitarioko	prozesuak	zalantzan	jartzea.

2. saioa: Immigrazioa eta estereotipoak. Jarreren azterketa

Helburu zehatzak
•		 Beste	pertsonez	eta	taldeez	dugun	pertzepzioa	(eta	ondorioz,	horiekin	harremanak	

izateko	modua)	orokortzeek	baldintzatuta	dagoela	jabetzea:	estereotipoak	eta	
aurreiritziak.

•		 Immigranteekiko	ditugun	estereotipoak	–eta	alderantziz–	eta	horrek	jarrerak,	
harremanak	eta	abar	nola	baldintzatzen	dituen	kritikoki	aztertzea.

•		 Estereotipoen	eta	aurreiritzien	jatorrian	eta	transmisio-	eta	mantentze-
mekanismoetan	sakontzea	eta	jarrera	kritikoa	hartzea.

•		 Horien	mantentzean	inplikatutako	argudioak	identifikatzea	eta	kontrapuntuko	
informazioa	eskaintzea.

Rol-aldaketa	bizitzea,	estereotipoaren	objektu-egoeran	jarrita,	ez	subjektu-egoeran	soilik.
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3. saioa: Gatazkak modu baketsuan konpontzeko jarraibideak

Helburu zehatzak: Gatazkaren kontzeptura eta osagai-elementuetara 
hurbiltzea
•		 Gatazka-egoerei	aurre	egiteko	erabiltzen	ditugun	modu	ohikoenak	aztertzea:	

hartutako	jarrera,	prozesua	eta	emaitzak
•		 Denok	irabazteko	eta	ikasteko	moduko	gatazkak	konpontzeko	estrategiak	ezagutzea
•		 Taldean,	gelan,	ikastetxean	eta	abar	eguneroko	harremanen	testuinguruan	gatazka-

egoerei	aurre	egiteko	estrategiak	aztertzea
•		 Aurre	egiteko	modu	desberdinek	dituzten	ondorio	pertsonalak	eta	pertsona	artekoak	

baloratzea
•		 Norberaren	eta	kolektiboaren	ongizate-irizpideetan,	talde	kohesioan,	ikaskuntzan,	

autoestimu	altuan	eta	abarretan	oinarritutako	gatazken	arauketarekin	koherenteak	
diren	jarrerak	eta	jokaerak	identifikatzea.

4. saioa: Kultura arteko gatazkak: espezifikotasunak
Helburu zehatzak
•	 Kultur	izaerako	hainbat	gai	identifikatzea;	horien	ezjakintasunak	eta	kudeaketa	okerrak	

gatazkak	ekar	ditzakeenean.
•		 Kultur	faktoreek	izaera	sozial,	ekonomiko	eta	bestelakoen	aurrean	duten	garrantzia	

bereiztea,	kultur	arteko	gatazketan	kontzeptualizatu	ohi	direnetan.
•		 Kultur	arteko	gatazken	zenbait	ezaugarri	zehatz	identifikatzea.
•		 Eguneroko	eta	hurbileko	egoeren	aurrean	hartutako	jarrera	pertsonaleko	eta	

kolektiboko	elementuak	eskuratzea.

Laneko dinamika
•		 Kasuen	eta	gertakari	kritikoen	azterketa.	Hainbat	alderditan	jokoan	dauden	

elementuen	identifikazioa:	sozio-ekonomikoa,	kulturala,	harremanetakoa	eta	abar.

Helburuak
•		 Pertsonen	arteko	harremanetan	esku	hartzen	duten	faktoreen	konplexutasuna	

ulertzea.
•		 Desberdintasun	kulturala	gatazka-iturri	gisa	gaindimentsionatzen	duten	jarrera	arrunt	

eta	murriztaileak	desegokitzat	baloratzea.
•		 Kultur	arteko	gatazkez	hitz	egin	ahal	izateko	funtsezkoak	diren	zenbait	gai,	adierazle	

edo	baldintza	finkatzea.
•		 Prebentziozko	izaera	duten	zenbait	jarrera	eta	jokaera	identifikatzea.

Askotariko ekintzak:

Kultur	arteko	hezkuntzan	eta	duela	5	urte	baino	gehiagotik	hona	ikasgelan	esku	hartzen	
duen	diziplina	eta	etnia	anitzeko	taldearen	garapenean	eta	berrikuntzetan	berrienak	diren	
proposamen	didaktikoetan	oinarritutako	dinamikak	eta	ekintzak,	bokazio	hori	izaerarik	
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anitzeneko	gizarte-lanarekin	eta	lan	profesionalarekin	bat	eginda:	itzulpengintza	eta	
interpretazioa,	hizkuntza-klaseak,	gaztelaniazko	klaseak	atzerriko	hizkuntza	gisa,	ikerketa,	
gizartearentzako	zerbitzuak	eta	abar.

Taldeak	osatzeko	eta	parte	hartzeko	dinamikak:
•		 Paper-biribilkia
•		 Izena	eta	animaliarekin,	landarearekin,	objektuarekin...	identifikatzea
•		 Altxorraren	bila
•		 Nongoa	naiz?
•		 Ni...	naiz

Gaiaren sarrera egiteko dinamikak, banakako lana eta talde lana, 
negoziazioa, elkartrukea eta adostasuna	ahalbidetu	ditzaketen	hausnarketarako,	
elkarrizketarako	eta	analisirako	uneak	sustatzeko:

•		 Koloretako	mundua;
•		 Identity	motako	jokoak;
•	 Iceberga	eta	Titanic	ontziaren	istorioa	(kultura);
•		 Norekin	joango	zinateke	munduaren	amaierara?;
•		 Euskadiko	nazionalitateen	taula;
•		 Hemengoak	eta	hangoak	gara.
•		 Ateratzea	edo	ez	ateratzea,	dilema	(emigratzeko	arrazoiak)

Bereizgarrien	arabera	taldeak osatzeko	dinamikak:
•	 Trata	iezadazu	naturaltasunez:	etiketak,	lanbideak;
•	 Identikit;
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•	 Asmatu	nire	istorioa...
	 •	Elefantearen	ipuina,	Drakularen	kondaira,	Mutiko	gorriaren	ipuina,	Haritz	gogorra	

eta	pinu	leuna...
	 •	Merkatariaren	istorioa	(estereotipoak);
	 •	Telefono	apurtua,
	 •	Immigrazioari	buruzko	galdetegia;
	 •	Amarauna;
	 •	Biribila	behartuz;
	 •	Kartelak:	genero-indarkeria,	bakea,	gerra;
	 •	Kultur	arteko	ekarpenak
	 •	Nor	dira	nire	adiskideak	eta	nor	nire	etsaiak?;
	 •	Kultur	arteko	poltsa

Jolas filosofikoak eta rol-jokoak:
•		 Familia-bilera
•		 Zer	egingo	zenuke	bere	lekuan?
•		 Ikasle	mutua
•	 Futbol	taldea
•		 Bidaiatzera	goaz
•		 Beltza
•		 Gurbezen	bidaia	Guirilandiara

Oharra: Antzezpenak egituratzeko egoeren aukeraketan taldeekin 
zerikusia duten alderdiak hartuko ditugu kontuan. Aurreko saioetako 
dinamizatzaileek, nahiz talde bakoitzeko tutoreek ekarriko dituzte, 
programa ikastetxera egokitzeko uneetan.
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Kudeaketa eta ebaluazio-prozesua
Arau	orokor	eta	estrategia	metodologiko	gisa,	talde	bakoitzari	dinamizatzaile	bera	
egokituko	zaio	sentsibilizazio-prozesu	guztirako,	taldearen	aurrerapena	bideratzeko	eta	
metodologian	deskribatutako	partaidetza-prozesuak	bultzatzeko	erreferente	egonkorra	
bermatzeko	xedearekin.

Aipatzekoa	da	dinamizatzaile	gehienak etorkinak	izatea	eta	taldeen	dinamizazioan	
duten	esperientziaz	gain,	beren	migrazio-testigantza	ekartzen	dute,	harrera-gizartean	
aurrez	kontuan	hartzen	ez	zaien	rol	sozialean	sartuz:	horrek	immigrazioarekin lotutako 
estereotipo sozialen inguruko hausnarketa sakona	eragiten	du	bere	horretan,	baina	
baita	harrerako	gizartean emakume immigrantearen	–kolektiborik	zaurgarrienetako	bat–	
estatusaren	ingurukoa	ere.

IKABSP	programaren	ikuspegi	sozio-afektiboaren	printzipio	metodologikoa	eta	
elkarrizketakoa	kontuan	hartuta,	talde	bakoitzeko	irakasle	dinamizatzailearen funtzio	
nagusitzat	finkatuko	da	xede	hauetarako	laguntzailea eta orientatzailea	izatea:

•		 Ikasleen	esperientziak,	bizipenak	eta	pertzepzioak	modu	objektiboan	hartzen	
laguntzea.

•		 Balorazio	kritikorako	eta	autokritikarako	elementu	gakoak	eta	kontrapuntuko	
informazioa	ekartzea,	zuzenean	eta	lehen	pertsonan	hitz	egiten	duenaren	
sinesgarritasunarekin,	baina	gizartean	duen	integrazioak	eta	ibilbide	pertsonalak	eta	
profesionalak	eskaintzen	dion	behar	adinako	distantziarekin.

•		 Aldez	aurreko	eskema	mentalen	berreraiketan	laguntzea.
•		 Pertzepzio-testuinguru	berriarekin	koherenteak	diren	jarrera	eta	jokaerak	proiektatzen	

laguntzea.

Sentsibilizazio-programaren	garapenean	bildutako	ikasleei	buruzko	alderdi	baloragarriak	
dira:	jarrerak,	iritziak,	beharrak	eta	prozesuan	lortutako	zeharkako	erantzunak	jolas,	
dinamika,	galdetegi	eta	planteatutako	ekintzen	bidez	eta	ikasleen	motibazioa	eta	
partaidetza	jolas	kooperatiboetan...

Prozesua	amaitzean	hauek	lortuko	dira:

1.1.	Irakasle dinamizatzaileen eta Biltzen zerbitzuko talde teknikoaren 
barne-ebaluazioa egindako	jarduerei	buruz,	metodologiaren	eta	materialen	
egokitzapena,	garapena	eta	detektatutako	beharrak	(goian	aipatutako	irizpideen	arabera)	
eta	hobetzeko	proposamenak.

Esku-hartze	mota	horretako	emaitzak	neurtzeko	irizpide	estatistiko	fidagarririk	ez	dagoela	
kontuan	hartuta	eta	aurre-test eta pos-test	motako	zuzeneko	galdetegietako	
galderen	erantzunek	ere	kuantifikatu	ezin	dutela	kontuan	hartuta	(esperientziak	erakutsi	
digun	moduan “zuzentasun politikoa”	dela	eta	oso	baldintzatuta	egoten	baitira	eta	
ez	baitira	oso	fidagarriak),	prozesuan	esku	hartzen	duten	eragile guztien arteko 
komunikazio eraginkorrean	(udal-agintariak,	mankomunitatea,	ikastetxeetako	
irakasleak	eta	ikasleak,	Biltzen	eta	kanpo-kolaboratzaileak)	eta	programaren	
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metodologian	konfiantza	handiagoa	dugu;	taldeko	dinamiketan	eta	truke	kooperatiboan	
oinarritutako	ikuspegi	sozio-komunikatibotik	lortutako emaitzak	islatzeko	eta	
baloratzeko,	denboran jarraipena eginda	(ikasturte	batean	baino	gehiagotan	
garatzen	duten	taldeetan	eta	ikastetxeetan)	honako	hauekin:

1.2.	Ikasleen	eta	ikastetxeko	tutoreen/irakasleen	adostutako	ebaluazioa	alderdi	
hauei	buruz:	helburuak	eta	edukiak,	erabilitako	materialak,	irakasle	dinamizatzaileak,	
metodologia,	koordinazioa,	alderdi	teknikoak,	taldearen	jarrera	eta	balorazio	orokorra	
hasieran	sortutako	itxaropenei	eta	lortutako	emaitzei	dagokienez.

1.3.	IKABSP	programan	inplikatutako	eragile	guztien	baterako	ebaluazioa:

Udal-agintariak	edo	mankomunitatekoak:	immigrazioko,	berdintasuneko,	gizarte-
ongizateko	eta	abarretako	teknikariak.

Beste	eragile	sozial	batzuk:	tokiko	immigrazio-foroak,	Ikasleen	Guraso	Elkarteak,	Ikasleen	
Guraso-eskolak	eta	abar.

Ikastetxeetako	ordezkariak:	orientatzaileak,	tutoreak	eta	kultur	arteko	dinamizatzaileak.

Biltzen	zerbitzuko	talde	teknikoko	IKABSPko	koordinatzaileak.

Ebaluazio	horiek	guztiak	ikasturte	amaierako	bileran	modu	irekian	baloratzeko	bildu,	
aztertu	eta	aurkeztuko	dira,	ekintzen	memoriarekin	batera.

Bateratze-lan	honetan,	hobetzeko proposamenak	adostuko	dira,	aurreko 
ikasturteetako IKABSP programen garapenean detektatutako beharren	
arabera.

Ikastetxeetako	eta	herriko	(mankomunitateko)	aniztasuna ikusiko da,	ikasle	
parte-hartzaileen	taula	estatistikoen	azterketa	aurkeztuz,	hezkuntza mailaren, 
jatorriaren, generoaren eta emaitzen aldagaiekin.
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Baliabide materialak

Laneko	fitxak	eta	fotokopiak	zuri-beltzean	eta	koloretan.

Mapak, atlasak, inprimakiak,	eranskailuak,	artikuluak,	albisteak,	testigantzak,	
argazkiak,	ilusio	optikoen	laminak	(emakume	zaharra,	tronpetari	emakume	gaztea,	ona	
txarra),	kartelak,	kartak	eta	abar.

Jolasetarako materiala:	plastilina,	papera,	kartoi	mehea,	arkatzak,	koloretako	
errotulagailuak,	artile-matazak,	guraizeak,	zuzenkiak,	zeloa,	zurezko	kaxak,	ispiluak...

Bideoak eta aurkezpenak musikarekin: Clandestino (Manu	Chao),	Canastas 
alimenticias del mundo, El hiyab, El viaje de Said, Los vascos en el cine de 
Holly Wood (“La Noche de...”: EITB),	munduan	zeharreko	Zinta-dantzari	buruzko	
laburmetraiak	eta	abar.

DVD	filmak:	Good-bye, Lenin!, El sudor de los ruiseñores, Eres muy guapo, 
Quinceañera, El largo viaje, Retorno a Hansala, etc.

Berrikuntza eta proposamen didaktikoak

1. Kultur arteko zine-zikloa: 

2008/2009	ikasturtean	Zornotzako	Udalak	eta	ikastetxeek	hala	eskatuta,	oinarrizko	
sentsibilizazio-prozesua	indartzeko	proposamen	berria	sortu	zen.

Egitura eta oinarrizko ezaugarriak: oinarrizko sentsibilizazio-prozesutzat 
planteatutakoari jarraipena ematen ahalegintzen den prozesua da.
•		 13,5	orduko	iraupena.
•		 Sei	saiotan	banatuta.
•		 1,5	orduko	aldez	aurreko	hiru	saio.
•		 Filmak	ikusteko	eta	jarraian	dinamizatzeko	3	orduko	hiru	saio.

Bereizitako	hiru bloke	izango	ditu,	hiruhilabete	bakoitzeko	bana	(4	kolektiboren	artean	
aukeratzeko),	eta	kolektibo	kultural	interesgarri	bakoitza	jorratuko	da	zinearen	bidez:	
Ekialdeko Europa, Magreb, Latinoamerika, Afrika Beltza.

Hartzaileak: DBHko	lehen	zikloko	ikasleak	izango	dira	programaren	hartzaileak,	
nagusiki,	DBHko	2.	mailakoak.

Helburu orokorrak
Ikasleak	honako	hauetarako	gai	izatea	lortu	nahi	da:
•		 Edozein	giza	taldetan	dagoen	aniztasuna	ulertzea	eta	positiboki	baloratzea.
•		 Bereizitako	taldeen	eta	pertsonen	kategoriak,	askotan	hierarkizatutakoak,	gizartean	

ezartzea	eragiten	duten	nortasun-faktoreak	kritikoki	aztertzea.
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•		 Irudikari	sozialetik,	komunikabideetatik	eta	abarretatik	eratorritako	aurreiritziek	eta	
estereotipoek	gure	pertzepzioan	eta	harremanak	izateko	moduan	duten	eragina	
aztertzea.

•		 Pertsonen	arteko	balizko	gatazkei,	batez	ere	kultura	arteko	izaera	dutenei,	aurre	
egiteko	eta	eraldatzeko	zenbait	estrategia	identifikatzea.

2. Komunikabideen irakurketa kritikoa egiteko tailerra

Egitura eta oinarrizko ezaugarriak: gazteriarekin lotutako gaien tratamendua 
komunikabideetan, hiriko azpikulturak eta berezko identitate markatua eta 
estereotipagarria duten taldeak; IKABSP programan 3 urtez segidan jarraitzen 
duten taldeentzat (sakontze maila).

Helburua:	ikasleen	gaitasun	kritikoa	eta	autokritikoa	bultzatu	nahi	da.	DBHko	1.	eta	2.	
mailetako	aldez	aurreko	sentsibilizazio-prozesuen	ondoren,	estereotipoak	eraikitzeko	eta	
“deseraikitzeko”	mekanismoak	eta	norberaren	eta/edo	besteen	intolerantzia-zeinuak	
ulertzeko	gai	izan	behar	dute.

	 Ikastetxeko bizikidetza-planak: ikastetxeak	diagnosia	eta	berezko	bizikidetza-
plana	dituenean,	Programaren	(IKABSP)	garapena	aldatu	eta	egokitu	daiteke	eta	hori	
egitea	komeni	da,	eduki	eta	helburu	zehatzetara	bideratuta.

Metodologia: oinarrizko	IKABSP	programaren	formatua	gorde	nahi	da.	6	orduko	3	edo	4	
saio,	honela	banatuta:	4	x	1,5	h	edo	3	x	2	h.

 Programaren berezko metodologia ikuspegi sozio-afektiboa duena da (aktiboa, 
parte-hartzailea eta taldekoa) eta talde bakoitzeko maila, ezaugarri, motibazio 
eta berezko ezaugarrietara egokituko da.

 Hori dela eta, taldeei buruzko aldez aurreko informazioa eta prozesua jarraitzen 
duten tutore eta/edo irakasleen harremanetarako datuak izatea eskatuko da.

 Bestalde, beharrezkoa izango da ikus-entzunezko baliabideak erabili eta 
erreserbatzeko prozedurak eta barne-protokoloak ezagutzea eta horien 
erabileran arazoak ebatzi ditzakeen solaskide tekniko bideragarria izatea.

Arrunta denetik abiatzea proposatzen da eta ez desberdina denetik: 
komunikabideek transmititzen duten gazteen irudi estereotipatua. 
Ondorengo	etapa	batean,	irudi	hori	gutxiengoa	diren	eta	boteretik	urrundutako	beste	
talde	batzuen	estereotipo	sozialekin	alderatuko	da:	emakumea	(genero-estereotipoak),	
immigrazioa	(orokortzea),	ezinduak	eta	abar.

Azterketa aktiboa eta interaktiboa:

•	 Berezko	estereotipoen	eta	dagokigun	gizartearen	aldez	aurreko	ebaluazioa.
•	 Aurreiritzien	eraiketa-	eta	deseraiketa-mekanismoak	ulertzea:	2.	eta	3.	irakurketa.

Autoebaluazioa	eta	prozesuaren	amaierako	jarrerak.
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Saioen	edukia:

I. Gai multzoa: norberaren	eta	besteen	identitatea.

1.		 Gazteekin	eta	gutxiengoa	duten	eta/edo	boterearekiko	distantzia	handia	duten	beste	
talde	batzuekin	lotutako	estereotipoak.

2.		 Identitatea	eta	aniztasuna:	identitate-faktoreen	eraikuntza	eta	aldaketa.	Identitate	
kolektiboak	eta	taldekoak.

II. Gai multzoa: pertsona	arteko	eta	kultura	arteko	harremanen	azterketa.

3.		 Bizikidetasuna	eta	bizikidetza:	tolerantzia	gaindituta	eta	lankidetzarantz	eta	elkarren	
mendekotasunerantz	ibilita.

4.		 Aniztasuna	eta	kultur	artekotasuna:	genero,	adin,	jatorri,	autodeterminazio,	aukera	
pertsonal	eta	abarrengatiko	diskriminazioak	gaindituta.

Kontzeptuak: kultur artekotasuna, integrazioa, asimilazioa, etnia, etnizitatea, 
diskriminazioaren paradoxa, Oteloren errorea, Ulises sindromea eta abar.

Prozedurak: banakako	eta	taldekako	lana	eta	lan	kooperatiboa.

	 Aurreiritzien	eta	estereotipoen	aldez	aurreko	autoebaluazioa:	denok		gara	pixka	bat	
(edo	oso)	arrazistak,	pixka	bat	(edo	oso)	matxistak	eta	apur	bat	(edo	oso)	deseroso	
sentitzen	gara	arazo	fisikoak,	mugikortasunekoak	edo	mentalak	dituzten	pertsonekin	
edo	gizarte-arrakastari	dagokionez	zorte	handirik	izan	ez	dutenekin	(eskaleak,	
langabetuak	eta	abar).	Onar	dezagun	horri	aurre	egiteko	(errealitatea	ukatuta	ez	dugu	
aurrera	egingo).

	 Albiste,	ilustrazio,	irudi,	iragarki,	dokumentaletako	atal	eta	filmen	irakurketa,	azterketa	
eta	interpretazioa	(1.,	2.	eta	3.	irakurketa),	igorlearen	asmoa	kontuan	hartuta.

Diskurtsoak	beste	ikuspegi	batetik	berriro	egitea,	albistearen	xedea	subjektu	bilakatuta:	
gazteak	erakar	ditzaketen	gaiak.

Jarrerak:	kultur	eta	hizkuntza	aniztasunagatiko	interesa,	gizadiaren	kultur	ondarearen	
balorazioa,	autodeterminazio	ideologiko,	erlijioso,	etniko	edo	kulturalarekin	lotutako	
askotariko	identitate-adierazpenekiko	errespetua,	justizia	sozialarekiko	eta	herritartasun	
inklusiboarekiko	inplikazioa,	Europako	esparru	komuneko	balio	demokratiko	gisa.

Materiala:	idatzizko	prentsako	ebakinak	(egunkariak	eta	aldizkariak)	eta	ikus-entzunezko	
materiala,	hala	nola	diapositiba-aurkezpenak,	bideo	laburrak,	dokumentalak,	iragarkiak	
eta	testigantzak.

3. Proposamen didaktiko alternatiboak:
•		 “Trabajadoras invisibles”	motako	dokumentalekin/ikerketa/prentsa	lana	eta	

ondoren,	herriko	langile	immigranteen	giza	istorioen	bilaketa:	galdeketak,	argitalpena.
•		 Kultur	arteko	gaitasunen	autoebaluaziorako	proiektuaren	kritika,	gai	sozialeko	

filmaren	dinamizazioak	eragindako	hausnarketatik	abiatuta	(unitate	didaktikoarekin).
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Komunitatean eta gizarte- eta elkarte-ehunean 
duen eragina

Berri	laburrak	tokiko	eta	estatuko	prentsan	eta	argitalpenetan	(hedapena	eta	aipuak):

•	 EFE agentzia (estatu	mailako	inpaktua),	2009ko	azaroaren	23koa:
	 “Fomentarán el respeto a los inmigrantes en 10 colegios de Busturialdea”:	Deia,	

ABC	eta	abarretan.
•		 El Correo	egunkarian	(estatu	eta	autonomia	mailako	inpaktua,	2011ko	martxoaren	3a):
	 “Amorebieta trabaja por fomentar la convivencia intercultural en las aulas”:	

Urritxe	BHIko	argazkia).
Tokiko	prentsan:
•		 Hemendik	Kostaldea	(data).
•		 Zornotzan	(Amorebieta-Etxanoko	Egunkari Digitala,	2011-03-02):	“El aula como 

origen de respeto hacia otras culturas”,		(“El alumnado zornotzarra reflexiona sobre la 
inmigración”) YouTubeko	bideoarekin

•		 Getxoko Udalaren web orrialdea

SAREAN lan egitea eta lotura beste sentsibilizazio-eremuekin eta gizarte- 
eta elkarte-ehunekin:
1.	 Busturialdeko	mankomunitatean:	lankidetza	Gernikako	Bilgune Sarearekin, 

dokumentala	sustatzeko	eta	proposamen	metodologikoak	trukatzeko:	“Bizi naizen 
lekutik /Desde el lugar donde vivo / Din local unde traiesc” dokumentalaren	
proiekzioa	eta	dinamizazioa.

2.		 Busturialdeko mankomunitateak bultzatutako ikasleen guraso-topaketa:
“Drogazaletasunaren prebentzioaren, baterako hezkuntzaren eta kultur 
artekotasunaren garrantzia seme-alaben hezkuntzan”.
3.		 ASOCIACIÓN DE PSICOPEDAGOGÍA DE EUSKADI – EUSKADIKO PSIKOPEDAGOGI ELKARTEA,	

“Immigrazioari buruzko aurreiritziak eta estereotipoak gaindituz” sentsibilizazio-
tailerretan	lankidetza	irakasle	dinamizatzaileen	migrazio-testigantzekin,	Eusko	
Jaurlaritzako	Justizia	eta	Lan	Sailak	eta	Bizkaiko	Foru	Aldundiko	Lehendakaritza	Sailak	
(2009tik)	bultzatuta.

4.		 Irakasle	dinamizatzaileen	lankidetzak	hainbat	eragile	sozialek	bultzatutako	trebakuntza,	
sentsibilizazio,	festa	eta	kultur	arteko	asteen	ekintzetan.

	 •	BARAKALDO	2006tik):	arrazakeriaren	eta	xenofobiaren	aurkako	I-VI.	zine	astea.
	 •	DURANGO	(2010):	Boliviari	buruzko	kultur	arteko	astearen	jarduerak.
	 •	MARKINA:	Errumaniari	buruzko	jardunaldiak.	Berria	prentsan:

El Correo (2010-10-22)

5.		 Taldekideen	partaidetza	GRUNDTVIG	proiektuko	berdintasunerako	hezkuntzari	eta	
diskriminazio	ezari	buruzko	lan-jardunaldietan:		“Anti-discrimination in practice: 
Understanding discrimination, learning about diversity and sharing ideas on taking action 
against sexist, racist and homophobic remarks”,	2010eko	apirila,	Berlin	(Alemania).	
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Proiekzio orokorrak
Jarraipena, hedapena eta lankidetzak:
•		 Genero,	berdintasun	eta	diskriminazio	gabeziako	ikuspegien	zeharkakotasuna,	familia	

berriak	eta	aniztasunaren	kudeaketa.
•		 Irakasle	dinamizatzaile	euskaldunen	bilketa	eta	trebakuntza	(atzerritar	jatorrikoa).
•		 Toki	mailan	lotura	beste	sentsibilizazio	uneekin	eta	eremuekin	eta	elkarte-ehunarekin.
•		 Kolaborazioa	migrazio-testigantzekin	antzeko	sentsibilizazio-tailerretan.
Lan integrala hezkuntza-komunitatearekin:
•		 Zuzendaritza	eta	irakasle	taldeak
•		 Kultur	arteko	dinamizatzaileak
•		 Familietako	gurasoak
•		 IKABSP	programa	abian	jartzea	Gasteizko	Udalaren	gizarte	eta	hezkuntza	mailako	

eskaintzan,	hiri	hezitzaile	gisa	eta	lankidetza	Gizartegintza	Sailarekin	eta	Atzerriko	
Pertsonen	Arreta	Osorako	Norabide	Zentroarekin.

Koordinazioa Hezkuntza Sailarekin:
Immigrazio,	Herritartasun	eta	Kultur	arteko	Bizikidetzako	III.	Euskal	Planaren	estrategiak	

eta	arauak.
•		 Aniztasunaren	arretarako	eta	iritsi	berri	diren	ikasleak	gizarteratzeko	plan	

estrategikoaren	testuinguruko	lankidetzak.	
•  Zurrumurruen kontrako sarearen	sorrera	eta	jarduerak	eragile	sozialekin	

lotzea.
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Garapena eta emaitzak

2010-2011: 135 talde 35 ikastetxetan (2.579 ikasle)
 Zornotzako	Udala	(34	talde,	4	ikastetxetan)
 Durangoko Udala	(32	talde,	5	ikastetxetan)
	 Getxoko	Udala	(34	talde,	8	ikastetxetan)
	 Hernaniko	Udala	(4	talde,	2	ikastetxetan)
 Ermuako Udala	(6	talde,	3	ikastetxetan)
	 Busturialdeko	Mankomunitatea	(22	talde,	10	ikastetxetan)
	 REKALDEBERRI	BHI-Bilbo (3	talde)

2009-2010 : 85 talde 24 ikastetxetan (1.699 ikasle)
	 Zornotzako	Udala	(14	talde,	4	ikastetxetan)
	 Durangoko	Udala	(23	talde,	4	ikastetxetan)
	 Getxoko	Udala	(11	talde,	4	ikastetxetan)
	 Barakaldoko	Udala	(2	talde	ikastetxe	berean)
	 Busturialdeko	Mankomunitatea	(32	talde,	10	ikastetxetan)
	 Bilboko	Margotu	Elkarteko	LHI	(3	talde)

2008-2009: 94 talde 28 ikastetxetan (1.800 ikasle)
	 Zornotzako	Udala	(9	talde,	3	ikastetxetan)
	 Durangoko	Udala	(23	talde,	5	ikastetxetan)
	 Getxoko	Udala	(24	talde,	8	ikastetxetan)
	 Barakaldoko	Udala	(3	talde	ikastetxe	berean)
	 Busturialdeko	Mankomunitatea	(29	talde,	10	ikastetxetan)
	 Bilboko	Margotu	Elkarteko	LHI	(3	talde)

2007-2008: 65 talde 19 ikastetxetan
	 Zornotzako	Udala	(10	talde,	4	ikastetxetan)
	 Bilboko	Margotu	Elkarteko	LHI	(6	talde)
	 Getxoko	Udala	(31	talde,	9	ikastetxetan)
	 Durangoko	Udala	(18	talde,	4	ikastetxetan)

2006-2007: 16 talde 5 ikastetxetan
	 Zornotzako	Udala	(9	talde,	4	ikastetxetan)
	 Bilboko	Margotu	Elkarteko	LHI	(7	talde)
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