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SARRERA
Eskuartean duzun gidaliburu honen helburua, ikasleei pertsona migratzaile eta errefuxiatuen errealitatea
hurbiltzea da; horretarako, zenbait jarduera didaktiko
proposatzen dira, zuen ikastetxeetako ikasleek azken
urteotako migrazio-krisipean harrapaturik dauden pertsonekiko elkartasuna senti dezaten.
Justizia sozialarekin konprometiturik dauden herritarrak
hezi egitea da material didaktiko honen xedeetako bat:
jatorri kultural askotako pertsonekin modu demokratikoan bizitzeko gai izango diren gizon eta emakumeak
sortzea, alegia. Kontuan hartuz material hau baliabide
onena dela pertsona desberdinen artean harreman kultural positiboak eraikitzean ardaztutako hezkuntza-ikuspegia erdiesteko, hain zuzen ere, kultur-arteko hezkuntza. Horretarako, behar-beharrezkoa da gure ikasleengan “enpatia” eta lankidetzarako ahalmena errotzea;
hau da, bizikidetzarako eta pertsona desberdinen arteko errespeturako gaitasunak irakastea.
Gidaliburu honekin, zehazki 4. Kapituluaren bitartez
(Jarduera didaktikoak), ikasleei zenbait kontzeptu eta
ikaspen helarazten zaizkie, hezkuntza maila ezberdinentzako (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren
Hezkuntza, Batxillergoa). Bestalde, gidaliburu honen 5.
Kapituluak (Mobilizaziorako jarduerak) Hezkuntza-komunitatea (irakasle, ikasleak, familiak, …) gutxi-asko
mobilizatzeko zenbait proposamen ere eskaintzen ditu,
eskoletan prozesuari jarraipena emateko modua egon
dadin bermatuz.
Hori guztia egiteko, talde-dinamikak erabiliko dira, ikasleen parte-hartzea bultzatzea helburua baita. Gidaliburuak dakartzanak oso jarduera malguak dira; talde
bakoitzak izan ditzakeen premiak gogoan dituzte eta
haietara primeran egokitzen dira.
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Testuingurua

(pertsona errefuxiatu eta migratzaileen

krisi globalari buruzko oinarrizko datuak)

Mundu osoko bazter ugaritako milioika pertsonak, bizirik jarraitzeko, haien etxeetatik alde egin behar izaten dute. Denbora tarte txiki batean, dena utzi (etxea, familia, sorterria),
eta ihes egin behar izaten dute soinean gauza gutxi batzuk
harturik.
Errefuxiatu Estatutuari buruzko Genevako Konbentzioaren
arabera, arrazagatik, erlijioagatik, herritartasunagatik, iritzi
politikoengatik edo talde sozial jakin bateko kide izateagatik
jazarpena sufri dezakeelako edo jazarpen horren beldur delako, bere sorterrian babesik jaso ezin dezakeen edo bere
sorterriko babesa eskatzeko ez-gai sentitzen den eta, beraz, sorterritik alde egin duen pertsona da errefuxiatua; edota, herritartasunik ez duela eta, bizileku izandako herrialdea
utzi behar izan, eta, beldurra dela medio, herrialde horretara
itzuli nahi ez duen pertsona.
Definizio horretan aipatzen diren kausak ez dira bakarrak,
jakina; gaur egun, badira beste kausa batzuk ere, hala nola
sexu-orientazioa, genero-nortasuna, klima-aldaketak sortutako hondamendiak…
Badira barne-lekualdaketak jasandako pertsonak, bere bizilekua utzi behar izan duten pertsonak: gatazka armatuengatik, indarkeriagatik, giza eskubideen urraketa sistematikoagatik, hondamendi natural edo gizakiak berak eragindako
hondamendiengatik... Barne lekualdaketa hauen kasuan
pertsonek ez dute nazioarteko mugarik zeharkatzen; Estatu
berean gelditzen dira, baina leku batetik beste batera alde
egin behar izaten dute.
Ihes egin behar horren arrazoiak, beraz, askotarikoak dira:
Arrazoi etniko, erlijioso nahiz politikoengatik sufritzen den
jazarpena, gerra eta gatazka armatuak. Herri askok sufritu dituzte gatazka armatu eta jazarpenak, eta jende askok
egin du ihes indarkeriagatik. Muturreko pobreziak eta bizirik
irauteko itxaropen ezak ere eragin izan dute pertsona askok
bizilekua utzi eta beste leku batera alde egin behar izatea.

Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Mandatariaren joera
globalei buruzko 2016ko txostenaren arabera, 2016aren
amaierarako, 65,6 milioi lagun ziren behartutako lekualdaketak jasanda ihes egin beharra izan zutenak, eta pertsona horien %51 18 urtetik beherakoak omen ziren. 2016an,
hain zuzen, 10,6 milioi pertsonak ihes egin behar izan zuten
euren bizilekuetatik; kopuru hori, beraz, ordura arte lekuz
aldatu behar izan zuten 55,6 milioi lagunenari batu behar
zaio. Zer esan nahi duen horrek? Bada, 2016. urtean, minutuko 20 pertsonak alde egin behar izan zutela ihes, gatazka
armatuak edo giza eskubideen urraketak zirela tarteko.
Pertsona errefuxiatuen jatorrizko herrialdeari dagokionez,
%55a hiru herrialdetatik dator: Siriatik (5,5 milioi), Afganistanetik (2,5 milioi) eta Hegoaldeko Sudanetik (1,4 milioi). Hiru
dira bertako mugen barruan errefuxiatu gehien babesten
dituzten herrialdeak: Turkia (2,9 milioi), Pakistan (1,4 milioi)
eta Libano (1 milioi). Eta horixe da, hain zuzen, ohar nagusia: Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Mandatariaren
(UNHCR) agintepean dauden errefuxiatuen %84ari garapen
bidean dauden herrialdeetan ematen diete babesa.
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Nor gara?

Eskuartean daukazun materiala ALBOANek egina da, hain
zuzen ere, Euskadiko eta Nafarroako Jesuiten Lagundiaren
garapenerako lankidetzarako GKEak egina. ALBOANEK,
Espainiako Jesuiten gizarte sektoreko beste elkarte batzuekin elkarlanean, “Hospitalidad” kanpaina jarri du martxan.
Haren helburua beste leku batera ihes egin behar izan duten pertsonak laguntzea eta babestea delarik; etxetik edota
sorterritik ihes egiteko arrazoiak direla direlakoak, garrantzizkoena delako etorkizun hobeago baten bila dabiltzala.
Horretarako, gure “Hospitalidad” kanpainak lau lan-fronte
abiatu ditu:
• Harrera: “Gure gizartearen harrera-gaitasuna zabaldu
eta indartu nahi dugu. Asko dira babesik gabe edo asilo-sistematik kanpo geratzen diren pertsona migratzaile
edo errefuxiatuak. Horregatik, bi pertsona-mota dira gure
kanpaina honek bereziki babestu nahi dituenak: batetik,
Europako erakundeen kuotetatik aparte daudenak; eta,
bestetik, gerratik, jazarpenetatik, miseriatik eta hondamendi naturaletatik ihesi hona etorri eta harrera-baliabide
ofizialek kanpoan uzten dituztenak, itxarote-zerrendetan
daudenak, edo kolektibo zaurgarrienetako parte direnak, hala nola laguntzailerik gabeko adingabeak, emakume-trafikoaren biktimak diren emakumezkoak, egoera
irregularrean eta baliabiderik gabe dauden migratzaileak,
edo beste leku batera doazela gurean gelditu diren pertsonak”1. Ignacio Ellacuría Fundazioak (Bizkaia), Loiolaetxeak (Gipuzkoa) eta Lasa Zentroak (Nafarroa) errefuxiatua eta migratzaileei laguntzeko eta babesteko programa
asko dituzte martxan jarriak. Hiru elkarte horiek, Espainia
osoko jesuiten beste talde batzuekin batera, Migratzaileentzako Jesuiten Zerbitzuko (SJM) kide dira.
• Eragina/ intzidentzia: Beste elkarte batzuekin batera sare batean parte-hartzeen dugun aldetik, bazterketa-egoerak salatzeko konpromisoa dugu, horrek migrazio-politika justuagoak lortzen lagunduko duelakoan.
Horretarako, Elizako taldeekin eta beste gizarte-mugimendu batzuekin elkarlanean jarduten dugu, eta estereotipoak birrintzeko balio dezaketen harrera- eta in-

1 www.hospitalidad.es

tegrazio-politiken alde egiten dugu apustu. Asiloari eta
babesari buruzko nazioarteko hitzarmenak eta Europako
zuzentarau eta erregelamenduak berehala bete daitezela eskatzen dugu; bide legal seguruak ireki daitezela;
errefuxiatuei harrera egiteko sistema egokiak inplementa
daitezela; eta desberdintasunen kontra borrokatzeko, pobreziari aurre egiteko eta gatazka armatuak prebenitzeko
neurri koherenteak har daitezela.
• Nazioarteko lankidetza: Migrazio-mugimenduak eragiten dituzten kausei aurre egiteko, hiru bide urratzen
ditugu: migratzaileen sorterrian bertan lan egitea, migratzaileei igarotze-herrialdeetan laguntzea eta helmuga-herrialdeetako zerbitzuak hobetzea. Ez ditugu ahazten gatazketatik ihes egin ezin izan duten pertsonak, ez
eta bizimodu duinago eta seguruago baten bila dabiltzanak ere. Ezinbestekoa da gure mugez kanpoko pertsona
zaurgarrienei laguntzea; horregatik, Errefuxiatuentzako
Jesuiten Zerbitzuarekin batera nazioarteko lankidetzaren
alorrean egiten dugun lanarekin jarraitzea da gure erantzunaren gakoetako bat.
• Heziketa eta gizartearen sentsibilizazioa: Unean
uneko eta epe laburreko konponbideak ez dira aski. Justiziaren eta berdintasunaren aldeko gure konpromisoak
benetako aldaketak ekarriko baditu, beharrezkoa izango
da migrazioaren kausak ulertzea eta sorterria utzi behar
izan duten pertsonen egoeraz eta errealitateaz jabetzea.
Talde horien guztien lanari buruzko informazio gehiago jakin
nahi izanez gero, webgune hauetara jo dezakezu:
• Pertsona Migratzaileentzako Jesuiten Zerbitzua:
www.sjme.org
• Ignacio Ellacuría Fundazioa: fundacionellacuria.org
• Loiolaetxea: www.loiolaetxea.net
• Lasa Zentroa: centrolasa.org
• ALBOAN: www.alboan.org
• “Hospitalidad” kanpaina: www.hospitalidad.es
• Pertsona Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzua:
es.jrs.net
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4.1. HAUR HEZKUNTZA
Bigarren zikloa

POZIKTRISTE
G

  

J

  

J

  

GAIA

Ongi edo gaizki sentiarazten gaituzten egoerak.
Munduko haurrak gaizki sentiarazten dituzten egoerak.

JARDUERAREN XEDEA

Poza eta tristura sentimenduak identifikatzea.
Etxea utzi behar duten pertsonek zer sentitzen duten
ulertzea.
Haur guztiak zoriontsu bizi ahal izatea zein garrantzitsua
den jabetzea.

JARDUERAREN GARAPENA

1. Neska-mutilei bi marrazkiren fotokopiak banatuko zaizkie (poza adierazteko emotikonoa eta tristura adierazteko
emotikonoa; edo beste marrazki batzuk aukeran) eta izozki
baten makilatxoa ere bai.
Marrazkiak makilatxoetan itsatsiko ditugu, bata aurretik, eta
bestea, atzetik. Beraz, haur bakoitzak bere makilatxoa izango du aipatutako bi irudiekin.
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JARDUE
RA 4.1.
1.

2. Haurrekin hizketan hasiko gara, eta azalduko dute noiz
sentitzen diren pozik eta noiz triste.
Hainbat egoera aipatuko ditugu, eta haurrek TRISTE adierazten duen irudia edo POZIK adierazten duena altxatu beharko dute.
Adibidea:
• Lagun batekin haserretzen naizenean.
• Lagunekin jolasean aritzen naizenean.
• Gustuko dudan zerbait kentzen didatenean.
• Gustuko dudan ogitartekoaren zati bat ematen didatenean.
Interesgarria da taldeak ere beste adibide batzuk jar ditzan.
3. Ikasgelan, haurren irudiak (benetakoak edo marrazkiak)
zintzilikatuko dira, tristura edo poza adierazten dutenak.
Zutitu, eta ikasgelan zer argazki edo irudi jarri ditugun ikusiko
dugu. Haur horiek triste ala pozik dauden galdetuko diegu.
Garrantzitsua da zenbait egoera azaltzea, ongi uler dezaten
zergatik dauden triste edo pozik.
Eskulanak gordeko dituzte, beste une batzuetan erabiltzeko.

E

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

POZA eta TRISTURA adierazten duten marrazkiak.
Taldeko marrazkiak.

B

  

BEHARREZKO MATERIALA

Izozki-makilatxoak.

J

  

I

  

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko saio bat.

IDEIA NAGUSIAK

Poza eta tristura sentimenduak ulertzea.
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Etxe
berri bat
“totoy”
rentzat
G

  

J

  

J

  

GAIA

Ongi edo gaizki sentiarazten gaituzten egoerak.
Munduko haurrak gaizki sentiarazten dituzten egoerak.

JARDUERAREN XEDEA

4.1.2. J
ARDUER
A
Zer behar dugu guk pozik egoteko eta zoriontsu izateko?
(Ziur asko, erantzun gehienak gauza materialekin lotuta
egongo dira: litxarreriak, opariak, jostailuak, …).
Nola sentituko zinatekete ipuinean kontatutakoa zuei gertatuz gero?
Zer egin dezakegu iritsi berria den pertsona bat alaiago sentitu dadin?
4. Ipuinaren amaieran proposatutako zenbait jarduera egin
ditzakegu, interesgarriak irudituz gero. Horrela, istorioa eta
istorioko protagonistak landu ahal izango ditugu ikasgelan.

E

  

B

  

J

  

I

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Ipuina PDF formatuan: http://www.acnur.org/t3/
fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/
Documentos/Publicaciones/2007/5547
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Mandataria

Norberaren etxea utzi behar dutenek zer sentitzen duten
ulertzea.
Ipuinaren bitartez, jende guztiak zoriontsu bizi ahal izatea
zein garrantzitsua den jabetzea.

JARDUERAREN GARAPENA

1. TOTOY, egun hauetan gurekin izango dugun pertsonaia
da, aurkeztuko dugu, baita bere lagunak ere: Huguito, Teresita, Chemo, Alegría… (Ezagunagoak zaizkigun beste izen
batzuk aukeratu ditzakegu jarduerarako).
(Kolonbiari aipamena egiten dioenean, irudiak dauden bezala utz daitezke, eta testua aldatu.
2. Ipuina kontatuko dugu: Etxe berri bat “TOTOY”rentzat
(Un nuevo hogar para TOTOY). Ipuinaren proiekzioa jar dezakegu, edo zenbait irudi inprima ditzakegu.
3. Haurrekin hizketan hasiko gara.
Nor da protagonista?
Zer gertatu da?
Zer sentituko zenukete zuen etxetik alde egin behar izanez
gero? Zer emotikono (edo marrazki) jarriko genukete?
Zergatik joan behar izan zuen TOTOYk bere etxetik?
Leku seguru batera iristen direnean, zer gertatzen da? Zer
sentitu duzu?
Zer harrera egiten diete?
Haurren elkarrizketa bideratuko dugu, eta zenbait gauza
zeinen garrantzitsuak diren nabarmenduko dugu: familia,
lagunak, egunero jatekoa izatea, eskolara joan ahal izatea,
etab.
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BEHARREZKO MATERIALA

Ipuina aurkezteko proiektorea.
Edo ipuinaren fotokopiak: orrialdeen (edo zenbait orrialderen) laminak koloretan.

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko saio bat.

IDEIA NAGUSIAK

Etxetik kanpo egon arren, ongi sentitzea zein garrantzitsua
den jabetu.

aldi
egin behar
dugu
G

  

J

  

J

  

GAIA

Neska-mutil asko triste sentiarazten dituzten egoerak.
Norberaren etxea utzi behar izan duten pertsonak.

JARDUERAREN XEDEA

Jolasaren bidez, poza eta tristura sentimenduak bizitzea.
Norberaren etxea utzi behar duten pertsonen lekuan jartzea.
Jende guztiarentzat zoriontsu bizitzea zein garrantzitsua
den jabetzea.

JARDUERAREN GARAPENA

1. ETXE BERRI BAT TOTOYRENTZAT (UN NUEVO HOGAR
PARA TOTOY) ipuineko istorioa gogora ekarriko dugu.
2. Ihes egiteko unea antzeztuko dugu: ikasgelatik atera,
ibilbide bat egin eta beste leku batera iristea…
3. Ikasgelatik alde egin behar dugun itxura egingo dugu.
Bat-batean etxea utzi beharrean eta nora jo ez dakitela aurkitzen diren pertsonen lekuan jarriko gara.
“Gaur ezin dugu gure betiko ikasgelan egon. Alde egin behar dugu. Eta ezin dugu ezertxo ere eraman”.
4. Korridorea edo jolastokia zeharkatuko ditugu, eskailerak igo eta jaitsi… Nora goazen galdetuz gero, ez dakigula erantzun diezaiekegu, egon gaitezkeen leku bat aurkitu
behar dugula… Jendez beteta dagoen ikasgela batean sar
gaitezke, eta esan diezagukete han ez dela lekurik gure
tzat…
5. Jostailurik eta apaingarririk gabeko ikasgela batera iritsiko gara… Ikasle nagusiagoen gela bat izan daiteke, edota
bilera-gela bat… Bertan, gauza gutxi egongo dira, eta ez
da egongo normalean eskura izan ohi dituzten gauza bakar
bat ere.

4.1.3. JA
RDUERA
1. Hitz egingo dugu.
• Zein duzue gustukoago, ikasgela hau ala zuen ikasgela?
Zergatik?
• Zeren falta sumatzen duzue?
• Hemen badago gauza asko ezin ditugunak egin: jolastu,
margotu, mozorrotu… Gure ikasgelan egin ohi ditugun horiek, baina hemen, ezer ez dugunez, egin ezin ditzakegun
gauzak gogoratuko ditugu…
• Baina badira egin ditzakegun beste zenbait gauza: elkarrekin jolastu, elkar besarkatu, abestu…
2. Egin haurrei gertaturikoaren eta TOTOYri eta haren familiari gertaturikoaren arteko lotura. Amaitzeko, adieraziko
dugu, egoera zailak bizi arren (esaterako, alde egin behar
duten pertsonek bizi dituztena), gauza asko egin ditzakegula gu geu ongi sentitzeko eta beste pertsonak ongi sentiarazteko.
Aholkua: Jarduera hau Haur Hezkuntzako 2. eta 3. mailetako haurrekin egin dezakegu. Gogorregia izan daiteke Haur
Hezkuntzako 1. mailako taldearekin lantzeko, iritsi berriak
baitira eta ia urtebete behar izaten baitute ikastetxera eta
euren ikasgelara egokitzeko. Beldurtu egin daitezke. Bestalde, ez da komeni jarduera gehiegi luzatzea, gaizki sentitu
ez daitezen.

E

  

B

  

J

  

I

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Ikastetxean barrena zer ibilbide egin daitekeen prestatu
behar da, eta ibilbidearen amaieran, baliabide edo material
gutxiko ikasgela edo areto batera iritsiko dira, areto huts
batera...

BEHARREZKO MATERIALA

TOTOYren ipuina, istorioa gogora ekartzeko. Ipuina:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.
php?file=t3/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2007/5547
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Mandataria

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko saio bat.

IDEIA NAGUSIAK

Etxea edo eroso sentitzen garen leku bat utzi beharra
zer-nolako esperientzia den bizitzea.
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4.2. LEHEN HEZKUNTZA
LEHEN ZIKLOA

Ihesa
irudikatzea
G

  

J

  

GAIA

Norberaren etxea utzi behar duten pertsonak.
Poza eta tristura sentimenduak.

JARDUERAREN XEDEA

Jolasaren bidez, poza eta tristura sentimenduak bizitzea.
Norberaren etxea utzi behar duten pertsonen lekuan jartzea.
Jende guztia zoriontsu bizi ahal izatea zein garrantzitsua
den jabetzea.

J

  

JARDUERAREN GARAPENA

1. Ipuina: Etxe berri bat TOTOYrentzat (Un nuevo hogar para TOTOY).
ipuineko istorioa aurkeztuko diegu. Irudien bidez konta diezaiekegu, edo modu bizkorrago batean, gero ipuinaren bideoa ikusiko baitugu. Geure artean hitz egingo dugu, eta
ziurtatuko dugu istorioaren garapena ongi ulertu dutela.
Ipuineko pertsonaiak berrikus ditzakegu: TOTOY, Huguito,
aita…
2. Bideoa ikusiko dugu. Ipuinari helduko diogu berriro,
bideoaren bidez, bertan istorioaren lehen zatia ageri baita:
hasierako egoera eta ihesaldia. Taldean ikusiko dugu, eta
berriro hitz egingo dugu gaiari buruz.
• Nola sentitzen zen TOTOY istorioaren hasieran?
• Zer esaten dio aitak?
• Zer ari ziren abesten etxerako bidean?
• Paseotik bueltatu zirenean, nola aurkitu zituzten euren
etxea eta euren gauzak?
• Zer gertatu da?
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4.2.1. J
ARDUER
A
3. Euren ihesaldiaren istorioa prestatzea eta antzeztea. Totoyren ipuina oinarri hartuta, gure istorioa prestatuko
dugu, eta gero, antzeztu. Nahi adina aldaketa egin ditzakegu. Onena izango da haurrek istorio propio bat prestatzea
eta pertsonaia berriak asmatzea, euren IHESALDIAREN ISTORIOA antzezteko.
Ikasleak hainbat taldetan banatuko ditugu: talde bateko kideek euren etxetik alde egin behar izan duten haurren rola
antzeztuko dute (TOTOYk eta haren familiak egin bezala);
beste talde bateko kideak, gertatutakoa gertatuta ere, euren etxean gelditzea erabaki duten pertsonak izango dira;
eta hirugarren taldeko kideek lehenengo taldekoak iritsi diren lekuan bizi diren herritarren rola antzeztuko dute.
Neska-mutil guztiek antzeztu behar dute pertsonaia bat.
Izena jarriko diegu (norberak aukera dezake), eta bakoitzak
zer egiten edo esaten duen pentsatuko dugu.
Haur bakoitzaren rola zein den argi dutenean, entseatzen
hasiko gara.

4. Istorioa antzeztuko dugu, eta istorioaren amaieran, maitasunez hartzen dituzten leku batera iritsiko dira pertsonaiak;
HARRERA-ISTORIO bat izango da. Gero, gaiari buruz hitz
egingo dugu.
• Gustatu al zaizue antzezturiko istorioa?
• Nola sentitu zarete? Nola sentituko zinatekete antzeztu
ikusi ditugun pertsonaiak?
• Amaiera ona iruditzen al zaizue?
5. Gero, plastilina banatuko diegu haurrei (papera eta koloretako arkatzak ere erabil daitezke, edota irakasleari bururatzen zaion beste zerbait), eta objektu bat egiteko eskatuko diegu, harrera isalatuz pertsona bati oparia emanez;
beraiek bezalaxe, hura ere haur bat izan daiteke.
Ondoren, biribilean eseriko dira, eta begiak itxiko dituzte.
Sorbalda ukituko diogu haur bati, eta haurrak, zutitu ondoren, ikaskide baten atzean utzi beharko du bere oparia.
Denek oparia utzi ondoren, ikasle bakoitzak harrerako haurrari (kasu honetan, ikaskide bati) zer eman nahi izan dion
azaldu beharko du, eta oparia jasotzen duenak zer sentitu
duen azalduko du.

E

  

B

  

J

  

I

  

BEHARREZKO MATERIALA

Proiektorea.
Paper jarraitua edo kartoi mehea horma-irudia egiteko;
koloretako orriak, margoak…
Plastilina.

JARDUERAREN DENBORA

110 minutu; 50 minutuko bi saiotan egin daiteke.
Lehen saioan, ipuina, bideoa eta istorioaren prestaketa landuko lirateke, eta bigarrenean, istorioa antzeztu, gaiari buruz
hitz egin, eta objektuak egin eta eman beharko lirateke.

IDEIA NAGUSIAK

Etxea utzi beharra zer den bizitzea, eta poza eta tristura
sentimenduak lantzea.

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Ipuina: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/5547
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Mandataria
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JOLASTUKO
AL GARA?

Hartz inurrijaleak haur bat ukitzen duenean, haurra lurrean
etzango da, hankak eta besoak gorantz jarrita. Jolasten jarraitu ahal izateko, hiru edo lau ikaskide jarriko dira haren
ondoan, eta besoetatik eta hanketatik helduko diote; denen
artean, gertuen dagoen koltxonetara (inurritegira) eramango
dute. (Haurra altxatu ezin badute, oinez joango da koltxonetara, inurri salbatzaileek lagunduta). Han, bere onera etorriko da, eta berriro jolastu ahal izango da.
Eroritako inurriari laguntzen dioten bitartean, hartz inurrijaleak ezin die ezer egin.

G

  

J

  

J

  

GAIA

Pertsona errefuxiatuak.
Harrera egitea eta bizikidetza.

JARDUERAREN XEDEA

Harrera ona egiten diguten inguru batean bizitzea zein
garrantzitsua den balioestea.
Jolasaren bidez, beste pertsona batzuk hartzeko zer egin
dezakegun jabetzea.
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4.2.2.
JARDUE
RA

JARDUERAREN GARAPENA

Hainbat haurrek hartz inurrijalearen eta inurri salbatzaileen
rola betetzen dutenean amaituko da jolasa.
2. Talde osoari biribilean esertzeko esango diogu, eta denon artean hitz egingo dugu.
Zer iruditu zaizue jolasa? Gustura ibili al zarete?
Zer duzue nahiago, inurriak izatea ala hartz inurrijalea izatea?
Hartz inurrijaleak eraso dien inurriei galdetuko diegu zer
sentitu duten haiek salbatzera etorri direnean.
Gustatu al zaizue zuen laguntza behar zuten adiskide inurriak salbatu ahal izatea?
3. HARRERA hitzarekin lan egingo dugu. Honela definitzen
du hiztegiak (Elhuyar hiztegi entziklopedikoa):

1. Lankidetza-jolas bat proposatuko diogu taldeari: HARTZ
INURRIJALEA.
Hartz inurrijalearen rola beteko duen haurra aukeratuko
dugu (txandaka beteko dute rol hori).

Harrera. Izena.
I. Norbaitek norbait, bere etxean, lagunartean eta abarrean
hartzea, ostatu, laguntza eta babesa emateko.

Taldeko gainerako haurrak inurriak izango dira, eta ihes egin
beharko dute, hartz inurrijaleak sudurrarekin ukitu ez ditzan.

II. Norbaitengana bereziki edo publiko orokorrarengana
zuzendutako zerbaitek harengan sortutako erreakzioa.

Egindako jolasarekin zerikusirik duena hausnartu eta gaiari
buruz hitz egingo dugu. Besteei harrera noiz egiten diegun
pentsatuko dugu.
Adibidez:
Demagun ikasgelara neskato edo mutiko berri bat datorrela.
Nola “har” dezakegu pertsona berri hori? Lehen inpresioarekin izango luke zerikusia.
Nola egin diezaiokegu harrera pertsona berri horri?
Zer egin dezakegu pertsona horri ongietorria egiteko?
Zer egin dezakegu beste leku batzuetatik datozen haurrak
hobeto senti daitezen?
Ikasleak biribilean jarriko dira.
Pilota bat hartuko dugu (hobe globo bat edo baloi bat
bada), lur-esfera irudikatuko duena, eta ikasleek elkarri pasatuko diote.
Gero, azalduko diegu pilota jasotzen duten aldi bakoitzak
beste leku, ikastetxe, herri edo herrialde batzuetatik etorritako jendea hartzea adierazten duela, eta beraz, hari harrera-keinu bat egin behar diotela: besarkatu, laztandu, musu
eman, nolabait zaindu...
4. HARRERA egiteko gure afixa. Oso garrantzitsua da
jardueraren amaieran solasaldi lasai bat egitea, haurrek euren sentimenduak besteei azaldu diezazkiete, eta nola sentitu diren adieraz dezaten.
Benetan alde egin behar duten pertsonak, mutikoak eta
neskatoak, euren ustez nola senti daitezkeen adieraziko
dute haurrek.

HARRERA eta HARRERA EGIN hitzen esanahia azalduko
dugu. Gero, horma-irudi batean idatziko ditugu letra polit
eta larriekin, eta denon artean margotuko ditugu.
Jendeari HARRERA EGITEKO zer egin dezakegun pentsatuko dugu; gurekin ikasgelan dauden pertsona guztiak,
gure auzokideak, parkean ikusten ditugun haurrak eta abar
ongi senti daitezen zer egin dezakegun hausnartuko dugu.
Hitzak idatziko ditugu koloretako orrietan, eta horma-irudi batean itsatsiko ditugu. Marrazkiak ere egin daitezke,
eta horma-irudian itsatsi. (BESARKADAK, IRRIBARREAK,
ELKARBANATU...). Horma-irudia ikasgelan edo korridorean
jarriko dugu, ongi ikusteko leku batean.

B

  

J

  

I

  

BEHARREZKO MATERIALA

Igerilekuan erabiltzeko txurro bat edo sudur itxurako beste zerbait, hartz inurrijalearen rola betetzeko.
Koltxonetak.
Plastilina.

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko 2 saio.

IDEIA NAGUSIAK

Harrera egitea, ongietorria egitea, elkarrekin jolastea, laguntzea…
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4.3. LEHEN HEZKUNTZA - bigarren zikloa

Gure
istorioa
eraikiko
dugu
G

  

J

  

GAIA

Pertsona Errefuxiatuak
Abegitsuak izatea.

JARDUERAREN XEDEA

Gerren eta gatazken ondorioak bizi dituzten beste haur batzuen errealitatea ezagutzea.
HARRERA EGITEKO dugun gaitasunari buruz hausnartzea.

J

  

JARDUERAREN GARAPENA

1. Errefuxiatuei buruz zer dakiten galdetuko diegu, eta gaiari
buruz hitz egingo dugu taldearekin. Zer entzun duzue? Zer irudi
ikusi dituzue?
Euren etxeak utzi ondoren, ba al dakizue non bizi diren zenbait
errefuxiatu? Ziur asko, ERREFUXIATU-ESPARRUETAN bizi direla erantzungo dute.
Errefuxiatu-esparruak zer diren azalduko diegu haurrei; irudiren
bat bilatu dezakegu Interneten, edo bestela, prentsan edo aldizkarietan horri buruzko albisterik dagoen begiratuko dugu.
Zergatik bizi behar dute zenbait pertsonak errefuxiatu-esparruetan? Nola imajinatzen dute errefuxiatu-esparru bateko haur baten bizimodua? Nola pasatzen dute denbora? Nolakoa izango
da haien eskola?
2. Pakete sorpresa. Jardueraren xedea da hitzak, marrazkiak
edo objektuak erabiliz ipuin bat osatzea; horiek guztiak arbelean itsatsiko dira edo bestelako leku batean jarriko dira ikusgai
izateko.
Horretarako, lehenbizi, pakete sorpresa bat prestatuko dugu,
eta bertan sartuko ditugu objektuak edo argazkiak (ama bat,
aita bat, mutiko bat, neskato bat, etxe bat, liburu bat, arkatz
bat, baloi bat, errefuxiatu-esparru bat, maleta bat, jendea oinez,
ontzi bat, kandela bat, etab.), baita zenbait hitz ere (alde egin,
utzi, errefuxiatu-eremuak, eskola, laguntza, zurekin eta nirekin,
zereginak elkarrekin egiten ditugu, etab.).
Biribilean eseriko gara, eta, paketea ondoan dugula, ikasleen motibazioa pizten ahaleginduko gara; horretarako, hau esango diegu:
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4.3.1. JA
RDUERA

Gaur egun berezia da, eskolan pakete misteriotsu hau jaso
baitugu. Bistakoa da oso urrutitik bidali dutela. Igorlearen
datuetan (aukeratu unean uneko gatazka-eremu nagusietako
bat) jartzen du, eta hango ERREFUXIATU-ESPARRU batetik
bidali digute. Barruan marrazkiak, hitzak eta zenbait objektu
daude; bizia dute eta istorio bat osatu nahi dute. Orain, dena
bereizita dago, baina elkarrekin lotuz joateko eta horien magiaz gozatzeko eskatzen digute, ezkutuan zer istorio gordetzen duten jakiteko.
Hasi aurretik, mapari erreparatuko diogu, eta gure paketea
zer herrialdetatik etorri den imajinatuko dugu. Gatazkak zer
herrialdetan dauden adieraziko dugu, eta herrialde horietan,
jendea errefuxiatu-esparruetan bizi dela aipatuko dugu. Adibidez, herrialde hauek aipa ditzakegu: KONGO, TXAD, SUDAN,
SAHARA, SIRIA, JORDANIA eta GREZIA.
3. Gure istorioa eraikiko dugu. Haur bakoitzak elementu bat
aterako du kaxatik, eta ateratako marrazkiarekin edo hitzarekin
istorio-zati bat kontatuko du; gero, beste pertsona bat hurbilduko da kaxara, eta aurrekoak utzitako puntutik abiatuta,
istorioa osatzen jarraituko du. Horrela, denen artean, errefuxiatu-esparru batean bizi diren pertsonei buruzko istorio bat
eraikiko dute.
Marrazki beretik hainbat ideia sor daitezke. Interesgarriena da
denek egitea ekarpenak istorioari. Dena lurrean utz dezakegu, txukun-txukun, edo bestela, arbelean itsats dezakegu.
Istorioaren jarraipena errazagoa izan dadin, pistak emango
ditugu, eta horrela, denen parte-hartzearekin kontakizun koherente bat sortuko dugu. Ikasgelan zintzilikatuta ditugun argazkiei erreparatzeak lagundu egin dezake.
Ipuina amaitzean, sortutako piktogramari begiratuko diogu istorio osoa irakurtzeko.
Ikasleei istorioa idazteko eska diezaiekegu, gero etxean kontatu ahal izan dezaten.
4. Hitz egin dezagun.
Nor da edo dira gure istorioko protagonistak? Zer gertatu zaie?
Nola bizi dira?
Etxetik ihes egiten duten zenbait pertsona ez dira errefuxiatu-esparruetara joaten; hau da, beste etxe edo familia bat
bilatzen dute beste herrialde batzuetan. Zenbaitetan, kosta
egiten zaie herrialde horietara iristea eta bizitzeko etxe bat
aurkitzea. Triste sentitzen dira. Ez dute inor ezagutzen, euren
gauzak galdu dituzte, zenbaitetan ez dute bertako hizkuntza
ulertzen…
Zer egin genezake hobeto senti daitezen?
Haurrei hitz egiten utziko diegu, eta gauza materialez gain,
jokabideei arreta jar diezaieten ahaleginduko gara: IRRIBARRE
EGIN, HAIEKIN JOLASTU, ELKARBANATU...
1. Gure kartela egingo dugu: HARRERA-LURRALDEA
GARA. Gustuko ditugun hitzak aukeratu eta koloretako paperetan idatziko ditugu; gero, paper horiek kartoi mehe batean
itsatsiko ditugu, izenburu hau jarrita: HARRERA-LURRALDEA
GARA.

E

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Errefuxiatu-esparruen ARGAZKIAK: etxea, eskola, iturria…
Bakeari buruzko materialen karpetan aurki ditzakezu.
http://www.educacion.alboan.org/es/materials/309

B

  

BEHARREZKO MATERIALA

Peters-en mapa.
Irudiak, ikasgelan jartzeko.
Pakete sorpresa bat, eta barruan, marrazkiak, argazkiak eta hitzak.

HARRERA
EGITEKO
ZUHAITZA

G

  

J

  

GAIA

Pertsona errefuxiatuak

JARDUERAREN XEDEA

Harrera ona egiten diguten inguru batean bizitzea zein garrantzitsua den balioestea.
Euren etxeetatik ihes egin beharrean aurkitzen direnean,
errefuxiatuek zer egoera bizi behar izaten dituzten ulertzea.

J

  

JARDUERAREN GARAPENA

1. Bideoa: Eloisa eta zomorroak (Eloisa y los bichos) proiektatu.
Gero, ikusi berri dugun istorioari buruz hitz egingo dugu.
Zer iruditu zaizue?
Nor da protagonista?
Non bizi da? Beti bizi izan al da leku horretan?
Nola sentitzen da Eloisa hasieran?
Azalduko diegu beste leku batera bizitzera joan behar duten
haurrei gerta dakiekeen errealitate bat dela, eta nabarmenduko
dugu zaila izan daitekeela egoera ezezagun batera egokitzea:
hizkuntza berria, ohitura desberdinak, etab.
Eloisa, gure protagonista, triste dago, eta bakarrik sentitzen da,
segurtasunik gabe, arraro, desberdin...Batzuetan, beste leku
batzuetatik iristen diren pertsonak “arrotzak” sentitzen dira. Edo,
agian, guri iruditzen zaigu pertsona “bitxiak eta arraroak” direla?
Nola sentitzen zarete istorioaren amaieran?
Demagun ipuineko pertsonaiaren bat garela, zomorro horietako
bat. Zer egin dezakegu Eloisa hobeto sentitu dadin?
2. Ikasleak biribilean jarriko dira.
Pilota bat hartu (ahal dela, lur-esferaren itxura duena), eta ikasle
bati pasatuko diogu. Gero, ikasleek elkarri pasatuko diote pilota.

Paper handi bat edo kartoi mehea, eta post-it orritxoak edo
koloretako paperak.

J

  

I

  

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko saio bat.

IDEIA NAGUSIAK

Pertsona errefuxiatuak, indarkeria, abegitsuak izatea, gerra, bakea,
harrera.

4.3.2. JARD
UERA

Azalduko diegu pilota jasotzen duten aldi bakoitzak beste leku
batzuetatik etorri den eta egoera berrian arraro sentitzen den
jendeari harrera egitea adierazten duela, neurri batean. Pilota
eskuetan harturik, harekiko harrera-keinu bat egiteko eskatuko
diegu haurrei: besarkatu, musu eman, era batera edo bestera
zaindu.
3. Gure harrera-zuhaitza. Haurrei zuhaitz-hostoen fotokopia
batzuk banatuko dizkiegu. Mozteko eta, gero, haietan marrazki bat egiteko edo hitz bat idazteko eskatuko diegu, beste
leku batzuetatik etortzen diren pertsonak zoriontsu eta gustura
sentitzeko zer egin dezakegun islatzen duena.
Orri handi batean, zuhaitz baten ingurua marraztuko dugu, eta
gure hostoak bertan zintzilikatuz joango gara. Haur bakoitzak
zer egin dezakeen azalduko du, eta gero, bere hostoa zintzilikatuko du. Izenburu koloretsu eta handi hau jar dezakegu:
HARRERA.

E

  

B

  

J

  

I

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Mandataria. Bideoa:
https://youtu.be/rYFFP0Qqjtw

BEHARREZKO MATERIALA

Proiektorea.
Zuhaitz-hostoen txantiloia, moztu eta bertan zerbait idazteko.
Guraizeak.
Errotuladoreak edo margoak.
Itsasgarria edo zeloa, hostoak zuhaitzean itsasteko.
Kartoi mehea edo paper jarraitua; bertan, zuhaitzaren ingerada marraztuko dugu.

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko saio bat.

IDEIA NAGUSIAK

Pertsona errefuxiatuak, bakardadea, beldurra, atsegin izatea,
adiskidetasuna, ziurgabetasuna…
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4.4. LEHEN HEZKUNTZA
Hirugarren zikloa

Ihesa
G

  

J

  

J

  

GAIA

Pertsona migratzaile eta errefuxiatuak.
Iheserako arrazoiak.

JARDUERAREN XEDEA

Pertsona askori beraien etxeetatik ihes eginarazten dieten
arrazoiak ulertzea.

JARDUERAREN GARAPENA

1. Motxila baten marrazkia banatzen zaie.
Hizketaldirako denbora:
Nola sentituko ginateke bat-batean gure etxetik, herrialdetik
edota hiritik ihes egin beharko bagenu?
Zer izango litzateke nahitaezkoa gurekin eramateko?
2. Eskatuko diegu hausnartzea eta euren etxetik bizitza salbatzearren ihes egin behar izaten duten pertsonen egoeran
pentsatzea. Proposatuko ditugun egoerak benetan gertatuko bailiran.
Lurrean esertzen gara, borobil batean eta motxilaren marrazkiarekin batera arkatza edo boligrafoak banatzen dizkiegu.
Zure herriko borrokak ez dira eteten, zure familiarekin batera
arriskutik aldendu behar duzu eta ihes egin: zure etxea, zure
lagunak, zure gauzak, zure eskola ...
Etxea eta herrialdea utzi behar duzu minutu gutxira, zer sartuko zenuke motxilan jakinda bide luze batean kargatuko
duzula? Zure aukeraketa oso garrantzitsua da, beraz, baliagarrien iruditzen zaizkizun objektuak aukeratu behar dituzu,
baina gehienez 10 objektu.
Ez dakizu nora zoazen edo etxetik kanpo zenbat denbora
egongo zaren ...
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4.4.1. J
ARDUER
A

Bakoitzak bost minutu izango ditu motxilan jarriko dituen
gauzak zerrendatzeko. Denbora amaitutakoan, idazketa
gelditu egin behar da eta onartuko da soilik idatzi dutena.
Talde txikiak antolatzen ditugu euren zerrendak aurkezteko
eta partekatzeko eta motxilan sartuko luketenaren erabilgarritasunaz eztabaidatzeko. Denbora mugatu bat emango
diegu, gauzak aukeratuko dituzte (adibidez, elikagaiak jarri
badituzte, zehazki zeintzuk hartuko zituzten esanez, edo
zein arropa zehatzak ...), pertsona bakoitzeko bost gauza
bakarrik utzik dituzte.
3. Eztabaida bat gauzatzen da:
• Zergatik aukeratu dituzue objektu horiek? Beharrezkoenak al dira?
• Nola sentitu zarete egunerokotasunean hainbeste erabiltzen dituzuen objektuan utzi behar izan dituztenean?
• Nola uste duzute sentitzen direla etxetik ihes egiten duten
persona horiek?
Lekualdatze behartuak sortzen dituzten arrazoi ezberdinak
izendatzen ditugu (gerrak, honamendi naturalak, pobrezia,
etab.), irudiak erabiliz hori azaltzeko.
Munduan gaur egun 65 milioi pertsonek etxetik ihes egin
eta lekualdatze behartuak sufritu dituztela azalduko diegu.
Haien etxea eta herrialde arrazoi ezberidnengatik uztera behartuak izan dira.
Zergatik uste duzue jendeak etxetik ihes egiten duela?
Jende askok euren etxetik ihes eginarazteko badaude
arrazoi batzuek, eta lekualdatze behartu hauen arrazoiak
azalduko ditugu: indarkeria, gerrak, hondamendi naturalak,
pobrezia, etab. Irudiekin azalduko dugu, ulergarriagoa izateko...
Badago ikasleei eskatzea Iker ditzaten zeintzuk diren etxetik
ihes eginarazten duten arrazoiak.
4. Afixe baten sormena.
Kartulina handi bat edo etengabea den papera erabiliko
dugu, bi zatitan banatuz. Zati batean eskuak marraztuko
ditugu eta bestean oin-aztarnak. Oinek ihesa islatuko dute,
eskuek berriz harrera.
Oinutsik geratuko dira, oina baten forma marrazteko, erdian, jende askok pairatzen dituen lekualdatze behartuen
arrazoietako bat ipiniko da
Kartulinaren beste aldean, esku baten zirriborroa/ forma
marraztu eta ideia batzuk idazten dituzte, persona hauek
hobeto sentiarazteko lagungarriak izan daitezkeenak.
Afixe hau zentroan ikusgai egon daiteke.

E

  

B

  

J

  

I

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Motxilaren marrazkiaren fotokopiak
Pertsonak euren etxetik ihes eginarazten dieten arrazoi ezberdinak isladatzen dituzten irudiak: gerrak, armak,
emakumeen aurkako indarkeria, hondamendi naturalak, gutxiengoen aurkako mehatxuak, etab.

BEHARREZKO MATERIALA

Kartulinak
Paper zabala
Rotuladoreak eta boligrafoak

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko saio 1.

IDEIA NAGUSIAK

Pertsona errefuxiatu eta migratzaileak, behar basikoak, gerra, bakea, pobrezia, itxaropena, ziurtasun-eza,
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Etxe
baten
bila
G

  

J

  

J

  

4.4.2.
JARDUE
RA

GAIA

Pertsona errefuxiatuak

JARDUERAREN XEDEA

Etxe bat ez daukaten haur eta nerabe askoren egoera uler
dezaten etxea baduten haurrek.
Ulertzea zer aukera ematen dizkigun leku batek.
Identifikatzea zein den gure ardura gure etxea hobeagoa
izan dadin.
Elkartasun jarrerak bultzatzea, gure inguruan parte hartu
dezaten munduan dagoen etxe bat edukitzeko eskubidearen alde.

JARDUERAREN GARAPENA

1. Gaiarekiko sarrera
Lekualdatze behartuak sufritzen dituzten pertsonez galdetzen dugu:
Zer ikusi duzu? Zer entzun duzu?
Zer iruditzen zaizkizun irudiak eta jendea ihes egiten ikusi
duzunean?
Ba al dakizu zergatik utzi behar duten euren etxea?
Zeintzuk dira arrazoiak?
Munduko zein tokitan gertatzen dira lekualdatze behartuak
eta jendeak etxetik alde egitea?
Leku esanguratsuenetakoak mapa batean markatu ditzakegu: Siria, Iran, Kolonbia, Venezuela, Erdialdeko Amerikan,
DR Kongo, Sudan, etab.
2. Hitz gurutzatuak
Hezitzaileak zeharkako hitzen jokoa edo scratch izenarekin
ezaguna den jokoa proposatzen du. Hitz bat emango zaie.
Hitzak berak dituen hizkiak baliagarriak izango dira hurrengo hitza sortzeko, gaiarekin erlazionatutako. Hitz berriak
eduki ahal du, aurreko hitzaren edozein hizki, aurrekoa, erdikoa, azkenekoa.
Bi hitz banatuko ditugu: PERTSONA MIGRATZAILE eta
PERTSONA ERREFUXITU.
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Klasea 4 taldetan banatuko dugu, bakoitzari paper edo
kartoi zati handi bat, non pertsona migratzaile eta pertsona
errefuxiatu idatziko den.
Eskatuko zaie behin taldeka egonda, hausnartzeko denbora
hartzeko bakarka, hitz horiek zein ideia sorrarazten dieten
idazteko helburuarekin.
Gero, taldeak bakarka idatzi diren hitzak/ ideiak partekatuko dira: zergatik jarri dituzte, zer esan nahi duten ...
Talde osoak aukeratzen ditu zein hitz idatziko dituzte eta
zein eremutan. Lehenik eta behin, taldean behin eta berriz
errepikatu diren hitzak aukeratuko dira, eta hitzaren esanahiari buruzko ideia irudikatuko da.
Hitz hauei esker, talde bakoitzak bere definizio propioa
egiten du, gero talde osoarekin partekatuz. Ondoren, definizioen inguruan hausnartzeko tartea irekitzen da. Bi elementu komunak kontuan hartuko dira, eta, kasu bietan, herritarren lekualdatzen behartuen bi kasuak irudikatu ere bai.
Talde horietan lanean gaudela, eskatzen zaie pentsa ditzaten etxe batek “ematen” dituen gauzak, materialak zein inmaterialak. Hots, pertsona edo sentimenduei dagozkionak,
segurtasuna edo maitasuna adibidez, edota faltan sumatuko zituztenak.

Aurreko ariketan bezala egiten da, pertsona bakoitzak gauza, pertsona eta sentimenduen zerrenda bat egingo du.
Taldeari 5 karta emango dizkiogu, eta hauen bidez, taldearentzako garrantzitsuenen izango diren 5 gauza helaraziko
dizkiegu.
3. Aukeratutako hitzen inguruan eztabaida:
Ze gertatuko litzateke ez bazenu (izendatuko ditugu babes,
segurtasun eta protekzioarekin erlazionatuta atera diren hitzak….)?
Nola imajinatzen duzu etxerik ez duten haurren bizitza? Eta
pertsona helduena?
Eta zuk, zein ardura duzu zure etxean segurtasuna, babesa
eta maitasuna egon dadin etxeko guztien artean?
Zer egin dezakezu zuk zure ikastetxean, familian edo auzoan munduko haur guztiek etxe bat edukitzeko duten eskubidea defendatzearren?

4. Etxe bat irudikatzen duten hitzak jartzen dira txartel batzuetan, pertsona orok eduki beharko luketen etxea alegia.
Txartel horiek kartulina batean itsasten dira. Izenburu bat jarri dezakegu:esaterako, mundua pertsona guztien etxea da

B

  

J

  

I

  

BEHARREZKO MATERIALA

Etengabea den papera
Rotuladoreak
Kartulinazko txartelak

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko saio bat

IDEIA NAGUSIAK

Migrazioa, babes-eskaera, etxea.
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4.5. BIGARREN HEZKUNTZA
Lehen zikloa

MIGRATZEKO
MOTXILA
JARDUERA
G

  

J

  

GAIA

Pertsonen mugimendua

JARDUERAREN XEDEA

Pertsona errefuxiatuek, sorterritik ihes egin behar izaten
dutenean, zer-nolako gorabeherak izaten dituzten ulertzea.
Pertsona errefuxiatuekin eta lekualdatzera behartutakoekin “enpatiza”-tzea, gure gizartea harrera-herri gisa prestatzeko.

J

  

JARDUERAREN GARAPENA

Munduko bazter askotako pertsonek ihes egin behar izaten dute sorterritik. Ikasleak haien larruan jar daitezen saiatzea da bideratzailearen lana. Horretarako, irakurri testu hau:
Zure herrialdeko borrokek ez dute etenik, eta sorterritik alde egin behar izan duzu familiarekin batera, bertan dena utzita: etxea, lagunak, zure gauzak, … Bost
minutu baino ez dituzu etxea utzi eta sorterritik ihes
egiteko. Oinez kilometro asko egin behar izango dituzula kontuan harturik, zer sartuko zenuke motxilan?
Zuk zer erabaki hartu, horren gain egon liteke zure
familiaren biziraupena. Horregatik, probetxu handieneko objektuak baino ez dituzu aukeratu behar. Hautuak hautu, dena den, 10 objektu bakarrik eraman
ditzakezu.
Bideratzaileak bost minutu emango dizkie ikasleei, neska eta mutil bakoitzak motxilan sartuko lituzkeen objektuen
zerrenda egin dezan. Bost minutu horiek igaro ondoren, ez
da aldaketarik onartuko. Bestelako zerrendan, halaber, “une
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4.5.1. J
ARDUER
A

horretan nola sentitu diren” idatzi behar dute ikasleek; ihes
egitean zer sentimendu izan dituzten, alegia.
Denen arteko eztabaidarako:
Zergatik aukeratu dituzue objektu horiek eta ez beste
batzuk?
Zer sentimendu eragin dizkizue egunero eskura dituzuen horrenbeste gauza utzi behar izanak?
Denbora bukatu ondoren pentsatzen hasi, eta bururatu
al zaizue zer beste objektu sartuko zenuketen motxilan
aukera izanez gero?
Nola sentituko zinatekete zirkunstantzia horretan?
Gogoan ahal duzue nolako beldurra eta zenbat duda-muda eragiten dituen pertsonaiaren egoera petralak?
•
Ondoren, proiektatu eta ikusi nerabe siriar baten
migrazio-esperientziari buruzko dokumentala, edo Burundiko anai-arrebena. https://youtu.be/kQ-Gx1KQmUw,
https://youtu.be/b06WdW3RdPU
Denen arteko eztabaidarako:
Nola sentitu zarete dokumentala ikustean? Berrikusi
dokumentala hasi aurretik idatzitako sentimenduen zerrenda, eta erantzun: zer aldatu da zuengan?
Nola sentituko zinatekete zirkunstantzia horretan?
Nolako beldurra eta zenbat duda-muda eragiten ditu
pertsonaiaren egoera petralak?
Zergatik gertatzen ote da hori? Ba al liteke zuei ere
antzeko zerbait gertatzea? Zuen ustez, dokumentaleko
neskak ba al du gertatzen ari zaionaren ardurarik?
Aldatu al da migratzaileei buruzko zuen iritzia?
Ba al da alderik gizonezkoen eta emakumezkoen artean? Zertan da berdina gizon eta emakume izatea?
Zer-nolako sentimenduak eragiten dizkizue gaur egun
ere sorterritik ihes egiten duen jende asko dagoela jakiteak?

E

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Dokumentala
https://youtu.be/kQ-Gx1KQmUw
https://youtu.be/b06WdW3RdPU

B

  

J

  

I

  

BEHARREZKO MATERIALA

Proiektagailua eta bozgorailuak

JARDUERAREN DENBORA

90 minutu

IDEIA NAGUSIAK

Arlo materialenetik (motxila) abiatzea da ideia. Ankerra eta
tragikoa izanagatik edonori edonoiz gerta dakiokeen egoera
horrekin enpatizatzeko.

Z

  

ZEHARKAKOTASUNA

Espiritualtasuna: Zer-nolako sentimenduak eragiten dizkie
jarduerak? Enpatizatzen al dute jardueran parte hartzen duten beste pertsonekin? Zertara bultzatzen ditu sentimendu
horiek? Zer elementu komun dituzue pertsonaiak eta zuk?
Generoa: Migrazioetan, familiak banandu egiten dira.
Normalean, emakumezkoak “esperoan” gelditzen dira, seme-alabak zaintzen eta babesten. Rolak, beraz, oso modu
desorekatsuan banatuta daude, eta ez bakarrik ihesa irauten duten denbora “mugatu” horretan; bestela ere, lan produktiboa (enplegua) dutenak gizonezkoak izan ohi dira.
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GAKOHITZAK
G

  

J

  

J

  

GAIA

Pertsonen mugimendua; errefuxiatu eta lekualdatzera behartutakoak.

JARDUERAREN XEDEA

emango zaio. Definizioetan hutsuneak daude (hitzak falta
dira). Hutsuneetan jarri beharreko hitzak ere eman behar
zaizkio talde bakoitzari.
Ikasleek 10 minutu edukiko dituzte hutsuneak bete eta
definizioa osatzeko. Talde batek besteari hitzak “lapurtzea”
ere proposa dakieke taldeei, jolasa “dinamikoagoa” izateko.
Adibidea:
APATRIDA: Ezein estatuk, bere legeriarekin bat etorriz,
bertako herritartzat hartzen ez duen pertsona. Apatridak, beraz, ez dauka herritar izateak edonori ematen
dion eskubiderik.
APATRIDA: Ezein _________, bere ________ bat etorriz,
bertako herritartzat hartzen ez duen pertsona. Apatridak, beraz, ez dauka _________ izateak edonori ematen
dion _________.
estatuk – legeriaren – eskubiderik - herritar -

Giza mugikortasunari buruzko oinarrizko terminologia jakitea.

JARDUERAREN GARAPENA

Bideratzaileak zenbait talde osatuko ditu. Talde bakoitzari
giza mugikortasunarekin lotutako termino baten definizioa
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4.5.2.
JARDUE
RA

Beste aukera bat da, definizio osoa entregatzea talde
bakoitzari (hutsunerik gabe), taldeak soilik definitutako kontzeptua asmatu behar duelarik.
Gero, denek batera eztabaidari ekiten zaio, eta talde
bakoitzak bere definizioa irakurriko du, gainerako taldeek
definitu beharreko hitza zein den asma dezaten. Termino

konplexuren bat irakurtzen hasi eta horrek eztabaida sortzen baldin badu, bideratzaileak emango ditu behar beste
azalpen, eta azpimarratu zalantza gehien sortzen duten terminoak zertan diren desberdinak: “migratzailea” eta “errefuxiatua” terminoak, adibidez.
Gero, definizio berriak bana daitezke eta ekin berriz
jarduerari (gehienez 3 txanda). Landutako kontzeptuak/
definizioak aukeratu ahal dira eranskinetako Glosariotik
(Eranskina A). Glosarioan kontzeptu anitz agertzen dira,
aukeratu ahal dira. Esaterako: errefuxiatuen esparrua, Alojamendu-zentroa, Kanpo Lekualdatuak, Barne Lekualdatuak, Estereotipo, Muga, Pertsona lekualdatuta, Xenofobia,
Bisa, Pertsona Errefuxiatua….

E

  

B

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Giza mugikortasunari buruzko glosario terminologikoa. Glosario terminologikoaren dokumentua.

BEHARREZKO MATERIALA

Zeloa
Gomendagarria da app teknolojikoak erabiltzea, joku moduan gara dadin dinamika hau.

J

  

I

  

Z

  

JARDUERAREN DENBORA

60 minutu

IDEIA NAGUSIAK

Glosarioa osatzen duten hitz guztiak landu daitezkeen
arren, honako hauek azpimarratu behar dira: “Pertsona Immigrantea”, “Pertsona Emigrantea”, “Pertsona Migratzailea”
eta “Pertsona errefuxiatua”.

ZEHARKAKOTASUNA

Espiritualtasuna: Giza duintasuna: zerk egiten du gizakia
gizaki? Benetako zer desberdintasun daude gizakion artean
gure nazionalitateari, edo larruazal-koloreari edo antzeko
beste edozein parametrori dagokionez?
Generoa: Ba al dago elkargunerik? Emakumezko migratzaileek bi (edo hiru) motatako bazterkeria pairatu izaten
dute: migratzaile gisa sufritzen dutena eta emakume gisa
sufritzen dutena. Jarduera honetan lantzen den hitz edo
kontzeptu bakoitzean generoaren inpaktua nabaria da: ez
da berdina migratzea emakume edo gizon batentzat, ez da
gauza bera babes eskaera emakume batek egitea ala gizon
batek etab.
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4.6. BIGARREN HEZKUNTZA
BIGARREN zikloa

ANIZTASUNEAN
BIZITZEA
G

  

GAIA

Aniztasuna
Gure gizarteetako bizikidetza-ereduak
Giza mugikortasuna
Oinarrizko eskubideak

J

  

JARDUERAREN XEDEA

Beste kultura batzuetako pertsonekin bizitzeak zer gauza positibo eta zailtasun sortzen dituen identifikatzea, eta
zailtasun horiek gainditzea, aniztasunak dakarren aberastasuna aintzat hartuz.
Giza mugikortasunak zer kausa eta ondorio dituen jakitea,
eta leku batetik bestera joan beharrak pertsonen emozio
eta eskubideei nola eragiten dien ulertzea.
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J

4.6.1. JA
RDUERA

  

JARDUERAREN GARAPENA

Kulturatzat zer ulertzen duten galdetuko die neska-mutilei
bideratzaileak. Terminoari buruzko eztabaidari ekinez, eta
gero, irakurriko da terminoaren definizio estandarra.
“Kultura: Zentzurik hertsienean, kultura deritzo talde
sozial jakin bateko kideek ikasi eta denek konpartitzen
dituzten ezaugarrien multzoari”.
Bideratzaileak lau talde osatuko ditu, eta paradigma edo
eredu sozial bana emango die (bazterkeria, asimilazioa,
multikulturalismoa, kulturartekotasuna); eredu bakoitzaren
azalpenarekin batera. Azalpen horrekin batera, talde bakoitzari emango zaion dokumentuan oinarri-oinarrizko adibideak ere badaude, ikasleek erreferentziatzat har ditzaten.
Talde bakoitzak gure kulturako egoera bat dramatizatu
beharko du, edo horma-irudi, marrazki edo beste irudikapen bat egin.
Ondoren, talde bakoitzak bere dramatizazio, horma-irudi
edo marrazkia aurkeztu beharko du ikaskide guztien aurrean, eta amaitzean, eztabaida bati ekingo diote denek.
Zuen dramatizazio, horma-irudi edo marrazkiak ekartzen al dizue gogora zuen inguruan (eskolan, auzoan,
elizan, lagunartean, kirol-jardueretan) bizi izandako
egoerarik? Ikusi al duzue inoiz eredu horien antzeko jarrerarik? Zeuen burua islatuta ikusi al duzue jokabide
horietan?

Zuen ustez, zer jarrera eta/edo eredu dira ohikoenak
gure eskolan eta/edo auzoan?
Zein da, zuen ustez, pertsona guztion integrazioari gehien laguntzen dion eredua? Zergatik?
Zer egin eta nola jokatu beharko genuke gure lagunartean, edo eskolan, edo auzoan hona datozenekin abegitsuagoak izan eta inor ez baztertzeko?
Jarreraz aldatu, nork bere kulturaren berri eman eta
elkarrengandik ikas al genezake probetxuzko ezer?
Ba al du zerikusirik gure eredu sozialak gutxiengo eta
emakumeen eskubideen murrizketarekin? Zer aldatu
beharko genuke?
Zeuen burua gai ikusten duzue beste kultura batzuetako pertsonekin bizitzeko? Eta beste sinesmen batzuk
dituztenekin? Ematen al dizue beldurrik horrek?
Bideratzaileak eskubideez galdetuko die ikasleei, gutxiengoen egoera agerian uzten dituzten paradigmekin lotura
eginez.
Zer esan nahi du eskubideen jabe izateak? Eta betebeharrak edukitzeak? Zer giza eskubide ezagutzen dituzue?

E

  

B

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Paradigma sozialei buruzko taula. Jarduerari buruzko jarraibideak. (Ikusi eranskinak)

J

  

I

  

Z

  

JARDUERAREN DENBORA

55 minutuko 2 saio.

IDEIA NAGUSIAK

Aniztasun handiko gizarteetan bizi gara. Gure esku dago
guztion arteko bizikidetza positiboa izatea. Gizarte-eredu
ez-positiboetan, gutxiengoak baztertu egiten dira; pertsona
horietako asko, gainera, pertsona errefuxiatuak izaten dira
eta lekualdatze behartuak sufritutakoak. Askotan ez dira
haien eskubideak errespetatzen.

ZEHARKAKOTASUNA

Ikasleekin alderdi hauek lantzeko:
Espiritualtasuna/barnatasuna: Nola eragiten ote die baztertua sentitzea, zure egoeragatik baztertua izatea, zure
eskubideak ukatzea, etabar. Ingurunearekin zure burua nabaritzeko modua eta honekin erlazionatzea.
Generoa: Gure gizarte-ereduek desberdinkeria eta bazterkeria ekarri ohi dute sarritan, eta horrek gutxiengoak jotzen ditu gogorren: lekualdatuak, batez ere. Zirkunstantzia
horietan, emakumezkoek bazterkeria bikoitza sufritu izaten
dute.

BEHARREZKO MATERIALA

Paretan ipintzeko paper handiak eta bulegoko materiala
Dramatizazioak egiteko atrezoa (aukerakoa)
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PERTSONA
ERREFUXIATU
ETA
MIGRANTEEN
ESKUBIDEAK
G

  

GAIA

Errefuxiatuen funtsezko eskubideak
Aniztasuna
Generoa

J

  

JARDUERAREN XEDEA

Giza mugikortasunaren inplikazioak, kausak eta ondorioak zein diren jakitea eta aintzat hartzea, pertsonentzat
maila afektiboan eta eskubideei dagokienean zer dakarren
ulertuta.
Errefuxiatuen eskubideak urratu egiten direla jakitea.
Emakume errefuxiatuek are zailtasun handiagoak dituztela ulertzea.
Haiekiko dugun erantzukizunaz jabetzea.
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4.6.2. J
ARDUER
A
J

  

JARDUERAREN GARAPENA

Saioa hasteko lekualdatu diren pertsona baztuen bideoa ikusten da (baliabideetan aurkezten diren bi bidoen
artean aukeratu dezakezue). 2. Bideoa luzeagoa da baina
emakume errefuxiatuen egoera ulertzeko baliagarriagoa da.
Bideoa ikusi eta gero ikasle bakoitzak hitz bakar batean bideoak eraginarazi diona esan behar du.
Gero, Giza Eskubideen definizio estandarra aurkeztuko
da.
Gizakion berezko ezaugarriak dira giza eskubideak, haien
duintasuna espresatzen dutenak gizon edo emakume izate
hutsarekin;duintasun hau independenteki dutelarik norberaren etnia, sexua, adina, gaitasunak, erlijioa, sexu-orientazioa eta iritzia direla direlakoak.
Ondoren, aurkeztu oinarrizko giza eskubideen zerrenda:
ulertzen al duzue eskubide horiek zer esan nahi duten? Hitz
egin eskubide horietaz denon artean:
1. Pertsona guztiak jaiotzean duintasun eta askatasun
beraren jabe dira.
2. Bazterkeriarik eza: norberaren sexua, arraza, etnia,
iritzi politiko edo erlijiosoak gorabehera, pertsona
guztiek dute eskubideen jabe izateko eskubidea.
3. Bizitzeko eskubidea.
4. Esklabotzarik, edo morrontzarik, edo torturarik ez
sufritzeko eskubidea.

5. Nazionalitate bat edukitzeko eskubidea.
6. Pentsamendu-, sinesmen- eta erlijio-askatasunerako
eskubidea.
7. Adierazpen-askatasunerako eskubidea.
8. Hezkuntzarako eskubidea.
9. Osasunerako eskubidea.
10. Lan-kondizio duinak izateko eskubidea.
11. Asilo-eskubidea (nazioartearen babesa izatekoa).
12. Mugimendu-askatasunerako eskubidea.
13. Legez berdinak izateko eskubidea.
14. Epaiketa justu bat edukitzeko eskubidea eta
kontrakoa frogatu arte errugabetzat hartua izatekoa.
15. Bidegabeki atxilotua ez izateko eskubidea.
16. Jendaurrean biltzeko eskubidea.
17. Gizarte bateko bizitza kulturalean parte hartzeko
eskubidea.
Taldea azpitaldetan banatuko da, eta haietako bakoitzari errefuxiatu bati buruzko testu bat egokituko zaio (Ikusi
eranskinak). Galdera hauek egingo zaizkie taldeei:
Sorterria uzteak eskubideei uko egitea al dakar?
Zuen ustez, pertsona errefuxiatu eta/edo migratzaileak eskubide horien guztien jabe al dira?
Aurrez zerrendatutako eskubideen artetik zein urratzen dira
kasu bakoitzean?
Taldeak berriz elkartuko dira, eta banan-banan, talde
bakoitzak bere kasua azalduko du eta zer eskubide urratu
diren adieraziko du.
Galderak egiteko eta zalantzak argitzeko txanda bat irekiko da. Galdera hauek egin daitezke:
Errespetatzen al dira migratzaile, pertsona errefuxiatu eta
lekualdatuen eskubideak? Zergatik? Lekualdatu guztiek eskubide berberak dituzte? Zer gertatzen zaie lekualdatzera
behartutako emakumezkoei?
Norena da horren ardura?
Errespetu falta horiek egiten al dio mesederik bizikidetzari?
Amaitzeko, paperezko horma-irudi batean adieraziko dugu
zer eskubide-urraketa jasan dituzten aztertutako errefuxiatuek.
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ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

Bideoa_Ghada, 13 urte, Libanoko siriar pertsona errefuxiatua:
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6grcOa2I
Bideoa_Kongon lekualdatutako emakumeak:
https://youtu.be/FvKLhxzmZig
Eranskinak ikusi.

BEHARREZKO MATERIALA

Paretan ipintzeko paper handiak
Ordenagailua
Fotokopiak eta kasuen textuak.

JARDUERAREN DENBORA

60 minutu.

IDEIA NAGUSIAK

Gure esku dago guztion arteko bizikidetza positiboa izatea.
Pertsona errefuxiatuak diskrimonazioa pairatu ohi dute. Askotan ez dira haien eskubideak errespetatzen.

ZEHARKAKOTASUNA

Ikasleekin gai hauek lantzeko:
Generoa: Gure gizarte-ereduek desberdinkeria eta bazterkeria ekarri ohi dute sarritan, eta horrek gutxiengoak jotzen ditu
gogorren: lekualdatuak, batez ere. Zirkunstantzia horietan,
emakumezkoek bazterkeria bikoitza sufritu izaten dute.
Nola eragiten ote die errefus sentitzea, zure baldintzengatik
diskriminatua izatea, eskubideak ukatzeagatik,etbar. Euren
pertzepzio-moduei, mundu-ikuskerari eta besteekiko harremanei?

27

4.7. BATXILLERGOA

HEDABIDEETAKO
MEZUAK
G

  

GAIA

Garapen-ereduak
Lekualdatze behartuen kausak
Harrera-herrialdeak
Hedabideak

J

  

JARDUERAREN XEDEA

Harrera-herrialdeek zer ardura dituzten eta esku hartzeko zer
aukera dauzkaten identifikatzea, hemengo hiritar garelarik.
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4.7.1. J
ARDUER
A
J

  

JARDUERAREN GARAPENA

Bideratzaileak eskatuko die ikasleei, jarduera egin aurretik, protagonistatzat migratzaileak eta/edo gutxiengoetako
kideak dituzten albisteak (egunkarietakoak eta Interneteko
edo sare sozialetako pantaila-argazkiak) bilatu eta ekartzeko.
Bideratzaileak zenbait artikulu eta albiste bilatuko ditu, bai
gaia terminologia egokiz jorratzen dutenak bai tratamendu
estereotipatuagoa egiten dutenak.
Jarduera hasteko, bideo hau ikusiko dugu:
Inmigracionalismo 2: Corta con las etiquetas - RED ACOGE
(https://youtu.be/zCc2yKyuEMY)
Labur-labur hitz egingo dugu bideoari buruz.
Taldea azpitaldetan banatuko da, eta haietako bakoitzari
eskatuko diogu aztertzeko albisteetan erabilitako terminologia, helarazitako edukia/mezua, eta haietan ikusten dituzten
estereotipoak.
Albisteek zer-nolako estereotipoak zabaltzen dituzten identifikatzeko adibide negatibo modura, azpitalde bakoitzak al-

biste bat aukeratuko du lagin gisa (batik bat titularrari erreparatuko diogu). Artikulua (bai titularra bai albisteari heltzeko
modua) nola hobetu ere proposatu behar dute taldeek.
Gero, talde bakoitzak bere lana aurkeztuko du denen aurrean, eta bideratzaileak eztabaida proposatuko du, landutako kasu eta estereotipo bakoitzari buruzkoa. (Hasierako
bideoan helarazitako mezua ekarriko dugu gogora.)
Ondoren, ekin eztabaidari:
• Zer pentsatu duzue titular/artikulu hau irakurtzean? Irakurritakoa itsu-itsuan sinesten al duzue?
• Zuen inguruko pertsonen batek ideia horiek ahotan hartzen dituenean, zer egiten duzue? Esaten al diozue zerbait?
• Nola sentitzen zarete gezurrak entzutean? Nola sentitzen
zarete beste pertsona batzuk baztertzen dituztela ikustean?
• Egin al dezakezue ezer halakorik ez gertatzeko?
• Gertatu al zaizue inoiz mezu horietan sinetsi eta, gero,
egiazkoak ez zirela deskubritzea? Azaldu egoera bat edo
beste.

E

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

inmigracionalismo.org
Prentsa-ebaskinak eta Interneteko edo sare sozialetako
pantaila-argazki berriak/ eguneratuak erabiltzea gomendatzen da.
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BEHARREZKO MATERIALA

Interneterako sarbidea duten ordenagailuak.

JARDUERAREN DENBORA

55 minutu 1 edo 2 saio.

IDEIA NAGUSIAK

Itsu-itsuan zabaltzen ditugun aurreiritziek traba egiten diote
bizikidetzari.

ZEHARKAKOTASUNA

Espiritualtasuna / Generoa: Gure gizartean, estereotipoak
bereziki sexistak dira: rol sexistak zabaltzen dituzte. Estereotipo horien biktimak populazio-gutxiengoak dira nagusiki, gutxiengo haietako kide diren emakumeak bi aldiz biktimak direlarik. Beraz, bi aldiz baztertuak.
Zergatik jarraitzen dugu estereotipoak zabaltzen?
Norbera ez den horri, besteari, dizkiogun beldurrak gure askatasuna murrizten du.

29

NOR DA

ARDURADUNA
G

  

GAIA

Garapen globala
Garapen ereduak
Harrerarako gizartea

J

  

JARDUERAREN XEDEA

  

PARTAIDEAK

16-18 urte bitarteko pertsonak. Jarduerarren zailtasun maila egokitu daiteke taldearen mailaren araber.
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JARDUERAREN GARAPENA

Hezitzaileak lau taldetan banatzen ditu partehartzaileak;
beraz, talde bakoitzak kasu bat aztertzen du (I kasua: ondasun naturalak eta lekualdatzeak, II Kasua: gatazka armatua
Sirian, III Kasua: Kolonbiako gatazka armatua, IV Kasua:
Emakumeen aurkako indarkeria). (Ikusi eranskinak)
Hezitzailea jarraituko den aldaketarako eskema azaltzen
du: botere politikoa, botere ekonomikoa, botere soziala (politika, merkatua, gizarte zibila).
Talde bakoitza 30 minutu ditu kasua/ egoera irakurtzeko,
hausnarketa baten ondoren honako puntu zehatzak erantzuteko:
KASUA/ EGOERA

Identifikatu gure bizitza (garapen eredua) eta giza mugikortasunaren arteko erlazioa.

P

J

4.7.2.
JARDUE
RA

LABURPEN MOTZA
HARREMANA GURE GARAPEN
EREDU/ BIZITZEKO MODUA
ETA LANDUTAKO EGOERA
POLITIKOA
ESKUHARTZEA

MERKATUA
GIZARTE ZIBILA

Talde bakoitzak bere kasua aurkeztuko du denen aurrean,
bideratzaileak eztabaida sustatu dezan:
Zer gertatzen da munduko milioika lagunek euren etxeak
eta lurrak uzteko, lekualdatze behartuak gertatuz bizirauteko? Zergatik?
Zerk eragiten ditu gerrak eta gatazkak?
Nortzuk dira lekualdatze behartuak pairatzen dituztenak?
Zuek izan zaitezkete? Emakumeak eta gizonak al dira? Zergatik dira pertsona horiek eta ez gu?
Zein da gure bizitza ereduaren eta lekualdatze behartu horiek sortzen dituzten egoeren arteko harremana? Nola sentitzen gara ardura horren jabe izanda? Egoera hauetan esku
hartzeko gai ikusten gara?

E

  

ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK

I kasua: ondasun naturalak eta lekualdatzeak.
II Kasua: gatazka armatua Sirian.
III Kasua: Kolonbiako gatazka armatua.
IV Kasua: Emakumeen aurkako indarkeria
(Eranskinak ikusi)
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BEHARREZKO MATERIALA

Paper jarraitua
Errotuladore eta boligrafoak

JARDUERAREN DENBORA

I

  

Z

  

IDEIA NAGUSIAK

Mundu global batean bizi gara, guztiok ere harremanetan,
desberdinkerian oinarritutako harremanak, botereari eta baliabide naturalaren jabetzari dagokionean.
Gure erabakiak beste pertsonen bizitzan eragina dute, gizarte justiziako kuota handiagoak lor daitezen geuk ere ardura badugu.

ZEHARKAKOTASUNA

Barnekotasuna: Interkonektatuta gaude eta mundu global batean bizi garelaren jabe gara. Badaukagu ardura ezberdinkeri sozial eta ekonomikoetan, nahiz eta horren jabe
izatea ez dugun gustoko. Landu behar dugu, jakiteko zein
neurritan gure eskuhartzea posible den, eta zein neurritan
ez.
Generoa: Egitura desorekatu eta sexista batzuetan oinarritutako gizarte batean bizi gara, non emakumeak bikoizki
biktimak dira, baita lekualdatze behartuen egoeran ere. Indarkeria hori askotan baita lekualdatze behartuen arrazoia.
Jatorriko gizarteak egitura sexistetan oinarritzeaz gain non
emakumeak indarkeria biktima bikoitza den, gatazkak edo
emergentzia-egoeratan emakumeak berezikiko diskriminazioa eta indarkeria jasotzen dute. Adibidez, emakumeen
trafikoa eta trafikoa, edo emakumeen aurkako eraso sexualak gerra tresna gisa.

120 minutu
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5

MOBILIZAZIOA
AKTIBATZEKO
JARDUERAK
5.1. Mobilizazio jarduerak

Haur eta Lehen Hezkuntza
HEZKUNTZA ERALDATZAILEAREN ETA HERRITAR GUZTIENTZAKO HEZKUNTZAREN ikuspegitik, ezinbestekoa iruditzen zaigu ikasleak ikaskuntza-prozesuaren protagonista bihurtzea. Eta ez ikaskuntza
akademikoari dagokionez bakarrik, baita ikaskuntza orokorrari dagokionez ere.
Behar-beharrezkoa da, baita ere, ikusitakoarekin, egindako gogoetekin eta bizitakoarekin lotutako JARDUERAK sortu eta gauzatu ahal izatea.
EZAGUTU - EGIN GOGOETA - EKIN
Horregatik, MOBILIZAZIO-JARDUERA posibleak proposatzen dizkizuegu, ikasleek beraiek erabaki dezaten, irakasleekin batera, zein gauzatu edo abiarazi nahi dituzten. Proposatutakoetako batzuk izan daitezke, edo taldeak berak proposatutako beste batzuk.

JARDUERAREN XEDEA
Mobilizazio-jardueraren bat abiarazten parte hartzeko
aukera ematea ikasleei.
Ikasgeletan egiten den lana ikusaraztea hezkuntza-komunitateari.

PARTE HARTUKO DUEN POPULAZIOA
HAUR-HEZKUNTZA eta LEHEN HEZKUNTZA

JARDUERA POSIBLEAK
HORMA-IRUDI ERRALDOIA. Esku abegikorrak
Haurrekin abegiaren gaia lantzea proposatzen dugu. Zer
egin dezakegu beste leku batzuetatik datozen eta nirekiko
desberdinak diren pertsonak ongi senti daitezen eta pozik
egon daitezen?
Eskuak margotzeko esango diegu, eta pentsa dezatela zer
gauza on egin ditzakegun: abegi egin, laztandu, lagundu,
partekatu…
Haur-hezkuntzako txikiek hatz-margoak erabil ditzakete beren eskuak horma-irudian irudikatzeko.

Txantiloi gisa erabiliko dituzten esku batzuk ere egin daitezke.

Beren eskuen siluetak marraz ditzakete, eta barnealdea
margotu edo beren izena idatzi.

Familiei ere luza diezaiekegu horma-irudian parte hartzeko
gonbita.
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Eskuak jarri aurretik, ongi azaldu behar zaie zertarako jartzen
dituzten, eta zer esan nahi duen, taldearen ulermen-mailara
egokituz azalpenak.

ABEGIAREN KORRO HANDIA
HAUR-HEZKUNTZAKO eta LEHEN HEZKUNTZAKO talde
guztiek batera jolastokian edo gimnasioan egiteko jarduera
bat proposatzen dugu. Parkean edo aire zabaleko lekuren
batean ere egin daiteke.
Handienen taldeak (5. eta 6. mailak) arduratuko dira antolaketaz, eta haur-hezkuntzako ikasleei lagunduko diete.
Jolastokira irten edo jarduera egin baino lehen, zer egin behar dugun azaldu behar diegu haurrei.
Abegi hitzaren esanahia azalduko diegu, azalpenak bakoitzari dagokion mailara egokituz.
“Korro, korro, korroan, jolasean ta kantuan” abestiaren
doinua erabiliko dugu, letrak moldatuta.
Letra posible bat proposatzen dugu, baina beste estrofa
batzuk ere gehitu daitezke haurrek proposatzen dutenaren
arabera.

Guztiok batera jarduera gauzatzeko, talde bakoitza aurrez
finkatutako toki batean jarriko da.
Pertsona antolatzaileak jarduerari hasiera ematen dionean,
haur-hezkuntzako taldea erdira irtengo da, haur helduago
batzuek lagunduta. Ilaran aterako dira, eta eskuak elkarri
emanda korroan dantza egiteko prestatuko dira. Ondoren,
beste talde bat atera, alboan jarri, eta txandaka jarriko dira
haur txikiei eskua emanez. Horrela talde guztiak atera arte,
eta ikasle guztiek eskuak elkarri emanda korro handi bat
osatu arte. Une horretan abesten eta mugitzen hasiko dira.
Beste abesti batzuk ere abes ditzakete.
Abegia irudikatu nahi da, guztiek elkarrekin jolas eginez.
Zirkulua desegin baino lehen, irakasle batek zer eta zergatik egin dugun azalduko du. Txalo-zaparrada handi batekin bukatuko dugu jarduera, eta ikasgelara itzultzen hasiko
gara modu ordenatuan.
Jarduera honetan parte hartzera ere gonbidatu ditzakegu
familiak, pertsona errefuxiatuen eta desplazatuen abegia
irudikatzeko sinbolo gisa.

Korro, korro, korroan,
zabaldu gure eskuak,
korro, korro, korroan,
maitatu lagun hurkoa.
Zabaldu gure besoak,
bat, bi, hiru!
Besarkatu albokoa,
bat, bi, hiru!
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5.2. Mobilizazio jarduerak

DBH, Batxilergoa eta Lanbide Formakuntza
GAIA
Giza mugikortasuna
Harreman globalak
Harrerarako hiritargoa

JARDUERAREN HELBURUAK
Aktibazio eta mobilizazio jardueratan ikasleen partaidetza
eta inplikazioa ahalbidetzea.
Ikasleak motibatzea geletatik haratago oihartzuna duten
jarduerak aurrera eramateko.
Hezkuntza komunitateari helaraztea gelatan egindako
lana.
Beste batzuekin batera (gizabanakoak, zein kolektiboak)
jarduera publikoak abian jartzea.

PARTAIDE DEN POPULAZIOA
DBH, Batxilergoa eta Lanbide Formakuntza
(12 urtetatik aurrera)

PROPOSATUTAKO JARDUERAK
ZUZENDARIARI GUTUNAK, SARE SOZIALAK,
BLOGak...
Proposatuko da ikasleek “Zuzendariei gutunak” idatz ditzaten komunikabide ezberdinei igorriak. Bertan idatziko dute
beraien iritzia gai horri buruz eta azalduz zein hobekuntza
proposatzen dituzten pertsona migratzaileen Giza Eskubideak bete daitezen.
Jarduera hau hizkuntzako ikasgaiaren barne buru daiteke.
Behin idatzitakoak burutu diren, irakasleak zuzendu behar
ditu eta idazlan esanguratsuenak bidali.
Ikasleak ere izan daitezke komunikabideak bilatzearen arduradun, hala nola, gaia bera ere aukera dezakete eta gaiaren inguruan ikertu horretarako.
Beste aukera bat idazlana sare sozialetan helaraztea da.

SENTSIBILIZAZIO KANPAINA IKASTETXEAN
ETA INGURUAN/ KOMUNITATEAN
Proposatu gai zehatz bat helarazteko gai den kanpaina bat,
bai ikastetxearen barnean, bai ikastetxearen inguruan (posible bada). Proposamena izango da ikastetxean lan egitea
taldeka (gelaka adibidez) ikastetxean eta espazio publikoetan ikusgai izango diren kartelak egiteko. Kartel hauekin
ikastetxean landutakoa erakutsiko da edota erabil daitezke
mezu zehatzak helarazteko. Modu honetan Giza Eskubideen promoziorako lana burutzen da.
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SINADURA BILKETA (adin gehiagokoekin egiteko)
Sinadura bilketa kanpaina sustatzea. Argi aukeratu beharra
dago zein den gai zehatza eta zein instantzia edo instantziatan aurkeztu nahi den (Udala, Parlamentua, Gobernua,
etab.).
Horretarako, dokumentu txiki bat sortuko da. Bertan azaltzen delarik zein den sinadura bilketaren helburua. Adibidez:
“Udal gobernuari / Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu pertsona errefuxiatuen ber-ubikazioarekiko kupo adostuen betetzea” edo “Gure inguruko pertsona migranteen lan aukera eta baliabideen kondizioen hobekuntza eskatzen dugu”,
edo “Gure inguruko pertsona migranteen etxebizitzarekiko
aukeren hobekuntza eskatzen dugu”…
Bestelako ideiak edo proposamenak sinadura bilketetarako
kontsulta daitezke “Hospitalidad” kanpainaren dekalogoan,
zehaztasun guztiz garatua dagoena “Yo soy tierra de acogida”” dokumentuan.

ADIERAZPEN PUBLIKOA (PRENTSA, IKASTETXEAren WEB GUNEA, FAMILIAK...).
Gaiaren inguruan egiten diren proposamenak edo eskakizunak jasotzen dituen adierazpen bat ados dezake taldeak.
Adierazpen hori argitaratua izan daiteke (zuzendariari igorritako gutunetan, sare sozialetan, eskolako egunkarietan,
etab.), edota irakurria izan daiteke espazio publikoren batean. Beste aukera bat adierazpena agintari politikoei helaraztea da.
Adierazpenaren idazlanerako ideiak har daitezke “sinaduren
bilketa” ekintzan aipatutako dekalogotik.

AUZO ZEIN HERRIETAN MOBILIZAZIOAK  
(EKITALDI NAGUSIA)
Bideratu daiteke ekitaldi publiko bat lekualdatze behartuak
jasan dituzten pertsonei babesa helarazteko, non ikasleria,
irakasleria, komunikabide eta agintari politikoek parte hartuko duten.
Beharrezkoa litzateke ekitaldia aurrera eramateko prestaketa ekintzak egitea: jendea eta taldeei deialdia luzatzea, komunikabideei berri ematea, baimenen eskaera, etab.

ANTZERKI MOTZA
Kontaktatzea gai hau lantzen duten antzerki-taldeekin (beharbada finantziazioa beharrezkoa izango da horretarako).
Gaiaren inguruko ipuinak edo testigantzak bila daitezke:
beste aukera bat da gaiaren inguruko historiak sortzea ikasleek interpreta ditzaten. Horretarako, irakasleak adi egon
beharko dute historia horren bitartez zer eta nola helarazten
den ondo bideratzeko.

Ikastetxeko beste gelatan ere antzez daiteke obra, senideak
edota bestelako komunitateko taldeak gonbidatuz ikusle
izateko.

ZINE FORUMA
Gaia lantzen duen filmetako bat proiektatzea ikastetxean
edota auzoko/ herriko bestelako esparru publikoetan.
Ekintza aberasteko gai honetan aditua den pertsonaren bat
gonbidatua izan daiteke pelikula osteko eztabaida dinamizatzeko ikasleriarekin, zein bestelako taldeekin. Erakusgai
izan daitezkeen filmetakoren batzuk dira: “Las tortugas
también vuelan”, “in the world” (biak ere Alboanen baliabide
zentroan eskuragai daude) eta “La jaula de oro”.

ERAKUSKETA BATEN ANTOLAKETA
Ikasleek irakasleen laguntzarekin ikertu dezakete migrazio
eta nazioarteko babesaren gaia lantzen duen elkarteren batek gaiari buruzko erakusketa bat erakusgai daukaten (ALBOANek badauzka erakusketak dagozkien hezkuntza-proposamenarekin: “Migranteak gara”, “Pertsona errefuxiatuak
gara” eta “leku bat munduan”).
Ikastetxearen gune ireki eta ikusgai batean ipini eta ikasleek
beraiek burutu dezaketen difusioak aurrera eraman: sare
sozialetan, familiei igorritako gutunetan...
Era berean, ikasleek heurek erakusketa propioa sortu ahal
dute. Horretarako, aipatu dugun ALBOANen erakusketa oinarritzat hartua izan daiteke, edo ALBOANi eskatu ahal zaizkion bestelako irudiak. Migrazio-prozesuetan oinarritutako
bestelako argazkiak ere erabil daitezke.
Garrantzitsua da migrazio prozesu desberdinak kontuan
hartzea : bai jatorrian dauzkaten arrazoien hildotik, bai zein
herrialdeetan gauzaten diren ikuspegitik.
Aukeratu 10 irudi non une/ egoera ezberdin hauek islatuak
dauden:
IRTEERA - IHESA
BIDEA -   TRANSITOA
IRITSIERA

Argitaratu edo inprimatu irudiak, ahal den neurrian kolorez
eta tamaina handian. Ondoren ipiniko dira soporteren batean
(itsatsi daitezke kartulina edo kartoi batean).
Izenburu eta azalpen-testu motz bat aukeratu:
Ikastetxearen gune ireki eta ikusgai batean ipini, egin ezazu,
eta ikasleek beraiek burutu dezaketen difusioak aurrera eraman: sare sozialetan, familiei igorritako gutunetan...

BOLONDRES IZATEA “HOSPITALIDAD”
KANPAINAN PARTE HARTUZ
“Hospitalidad” kanpainanren baitan, Bilboko Ellacuría Fundazioak, Loiolaetxeak Donostian eta Lasa zentroak Tuteran
harrera ekintza ezberdinak sustatzen ari dira gure herrialdera
datozen pertsonak laguntzeko.
Aukeratako bat da ikastetxea elkarteetako batekin harremanetan jartzea, irakasleak, ikasleak zein senideak boluntario
izan daitezen, sustatzen dituzten ekintzetan parte hartuz: familien laguntza programak, familien abegi-programa, aisialdiko jardueretan partehartzea, “alfabetatze-eskolak” ...

IDEIA GAKOAK
2 ikuspegi ezberdinetatik:
HIRITARTASUN GLOBALERAKO HEZKUNTZA ERALDATZAILEA, Ikaskuntza prozesuan ikasleen protagonismoa
ezinbestekoa da: ikasketa akademikoaz gain, ikaskuntza
orokorrari dagokionez ere bai.
Era berean, funtsezkoa da ikusitakoa, hausnartutakoa eta bizitakoarekin lotutako ekintzak garatzea eta gauzatzea.
EZAGUTU-HAUSNARTU-EKIN
Horregatik, mobilizazio jarduera batzuek proposatzen ditugu, proposamen oinarrizko horietatik haratago ikasleek beraiek irakaslegoarekin batera erabaki dezaten zein jarduera eta nola nahi
dituzte abian jarri. Izan daiteke bertan egiten diren ekintza-proposamenak abian jartzea, edota bestelako ekintzak ere bai.
Egindako proposamenak talde bakoitzaren hezkuntza mailara eta talde eta ikastetxearen baliabideetara edota egoeratara adaptagarriak dira.
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