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1.  Aurkezpena 

Aramaioko Herri Curriculume (AHC) hausnarketa kolektibo baten artean sortutako 

herri-proiektu bat da. Izan ere, proiektu honetan eskolako irakasleek, familiek, udal-

ordezkariek, herriko kultura-taldeetako ordezkariek eta herriko hainbat norbanakok 

hartu dute parte. 

Gure abiapuntua, noski, Euskal Curriculuma izan da. Dena den, Euskal Herri osorako 

egindako curriculum batek ezin du kontuan izan herri bakoitzaren bizitza, kultura-

identitatea, herritarren jakintza, ohiturak…, hau da, herri bakoitzaren izaera, ondare 

materiala eta immateriala. Eta hori da, hain zuzen ere, gure helburua: Aramaioko 

ondare materiala eta immateriala ezagutzea, baloratzea eta berria sortzea. Finean, 

Aramaioren herri-izaera barneratzea. 

AHC proiektua aurrera eramateko, honako galdera hauek ditugu ardatz: zer jakin 

behar du Aramaioko haur batek eskolaldia bukatutakoan? Zer balio, herri-jakintza eta 

bizitza-ohitura izan behar ditu? 

Galdera horien inguruan hausnartzean, hainbat ondorio atera ditugu: 

● Ahozko transmisioan etenik egon ez dadin, beharrezkoa da herriko ondarea 

baloratzea eta herrian gertatzen dena ezagutzea eta barneratzea: zer 

landatzen den; zer, nola eta noiz ekoizten den; zer kultura-jarduera egiten 

diren; zein den hizkuntzaren egoera… 

● Herri-kontzientziaren eraikuntzan ezinbestekoa da denon parte-hartzea, 

elikadura eta ekonomia jasangarria defendatzen duena, gure arbasoen 

ondarea zaindu eta baloratzen duena, kultura-sorkuntza eta transmisioa 

bultzatzen dituena.  
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● Balio jakin batzuetan hezitako ume kritikoak nahi ditugu, herrien eta 

herritarren elkartasunean sinetsiko dutenak, gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna barneratuko dutenak, euskara eta bertako euskalkia sustatuko 

dituztenak, naturarekiko errespetuz arituko direnak, aniztasuna balioetsiko 

dutenak... 

Horrela, lortu nahi dugu umeek ingurutik eta inguruari buruz ikastea eta, horren 

ondorioz, batetik, ikasleen nortasuna indartzea eta, bestetik, ikasleen eta herritarren 

motibazioa eta irakasleen inplikazioa areagotuko direnez hezkuntza-kalitatea 

hobetzea, eta, azkenik, ikasleen motibazioa eta interesa hobetzea. Finean, 

globalizazioa nagusi den sasoi honetan, gertukoa ezagutzeak arnasa hartzea 

ekarriko du. 

 

Aipatutako egitasmoa aurrera eramateko ibilbidea hasia dugu; esaterako, HUEZIko 

Berrimet masterreko ikasle batek Haur Hezkuntzarako Elikadura jasangarria 

proiektua ardatz duen sekuentzia didaktiko bat sortu eta ikasgelara eraman du, eta 

Mondragon Unibertsitateko Ikus-Entzunezko Komunikazio graduko ikasle batek 

AHCren aurkezpen-bideo bat egin du, herriari AHCren aurkezpena egiteko baliatu 

duguna. Guk, beraz, hasitako bideari jarraipena eman nahi diogu aipatutako 

pertsona eta eragileekin herrian sortutako batzordearen laguntzaz, argi baitugu 

eskola ez dela ikasteko leku bakarra eta herri-curriculumak zeresan handia duela 

horretan. 
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2.  Helburu nagusiak eta balioak 
 

AHCren helburu nagusiak bi dira: 

Batetik, Aramaioko herritar batek bere herriari buruz jakin behar duena zehaztea eta 

definitzea. Aramaiori buruz jakin beharrekoa, eskolako komunitate osoak, herriko 

eragileek eta norbanakoek adostuko dugu. Asmoa, gainera, ondarearen transmisioa 

modu eraginkorrean eman dadin, herriko adituak irakasle bihurtzea da. Modu 

horretan, herriko jakintza horietan sakontzeak munduko ezagutzak ulertzeko eta 

lantzeko tresnak emango dizkie haurrei. Motzean, Aramaiotik Euskal Herrira eta 

handik mundura jauzi egin nahi dugu. 

Bestetik, eskola herrira eta herria eskolara eramatea, hau da, behin herritik 

jasotakoa barneratu eta gero, emaitza berriz ere herriari bueltan ematea. 

Berebiziko garrantzia du horrek, ez baita eskolaren eta umeen lana era isolatuan 

ulertzen, herri-proiektu baten parte baizik. Horregatik, asmoa da herrian eta herriari 

eskaintzea egindako proiektuen ekoizpenak: erakusketak, antzerkiak, bideoak, 

proposamenak, ikerketak, eta abar. 

Balio jakin batzuk landu eta garatuz iritsi nahi dugu goian aipaturiko helburuetara. 

Hasteko, beharrezkoa ikusten dugu balioak zer diren definitzea: funtsean, proiektu 

idealak, sinesmenak, norberaren iritziak dira; jendarte mailan eraikiak, portaera, 

nortasuna eta, azken finean, bizitza bideratzen eta mundu hobe bat eraikitzen 

laguntzen dutenak.  

Eta, balio horiek lortzeko konpetentzia jakin batzuk garatu behar ditu haurrak. Beraz, 

nagusiki hauek landuko ditugu: 
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● Sexu-generoa. Orain arte, sexu-genero sistemaren ondorioz, balio 

desberdinak ezarri izan zaizkie neska eta mutilei. Lantzen diren balioen 

arabera, konpetentzia eta jarrera jakin batzuk bultzatzen dira, eta ez beste 

batzuk. Adibidez, sexualitatea errespetuarekin, desirarekin, plazerarekin eta 

samurtasunarekin lotuz gero, garapen jakin bat izango du horrek; indarkeria, 

jabetza edota minaren tankerako balioekin lotuko bagenu sexualitatea, berriz, 

beste konpetentzia batzuk garatuko lirateke.  

● Euskal Herriko Emakumeen Eskubideen Kartak biltzen dituen balioak 

gure egiten ditugu: parekidetasuna, elkartasuna eta askatasuna. Balio orokor 

horietatik eratorriko baitira aniztasuna, errespetua, bakea, lankidetza, justizia, 

bizikidetza, zoriontasuna, autonomia, nork bere burua maitatzea… Eta, nola 

ez, bat egiten dugu Euskal Curriculumean zehazten diren konpetentziekin: 

pentsatzen ikastea, komunikatzea, elkarrekin bizitzea, norbera izatea, egitea 

eta ekitea. 

● Hezkidetza. Hezkidetza ardatz harturik, haurren garapen integrala dugu 

helburu. Lanketa honetan kontuan izango ditugu haur ororen identitatea, arlo 

soziala, adimena, gorputza eta emozioak. Hau da, pentsatu, sentitu eta egiten 

denaren arteko koherentzia eta nork bere buruarekiko zein jendartearekiko 

kritiko izatea ezinbestekoak izango dira. 

● Haurren protagonismoa. Haurra ikaskuntza prozesuaren eragile eta 

protagonista izatea garrantzitsua da, eta, gainera, ikaskuntza-prozesu horren 

ahalik eta kontzienteen izanda, noski. Hori lortze aldera, ezinbestekoa da 

norberaren bizitzan konpetentziak garatzea eremu publikoan (bizitza 

profesionalean, lagun artean…) zein pribatuan (etxean). Adibidez, 
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afektibitatea ere ikastetxean landu beharreko balio gisa ulertzen dugu, eta ez 

etxean soilik landu beharreko elementu gisa. 

Orain arte aipatutako balioak eta konpetentziak lantzeko, ezin dugu ahaztu non bizi 

garen, zer ingurunetan. Horregatik, ezinbestekotzat jotzen dugu gure haurrek 

Aramaioko eta bere inguruneko paisaiaren eraldaketa jasangarriarekiko 

kontzientzia barneratzea.  

Beraz, eta landu nahi ditugun konpetentzia eta balioak lortzeko, haurra ulertzeko 

ikuskera jakin bat behar dugu, eta, horretarako, Pedagogia Berdea izenekoa ekarri 

nahi dugu gurera. 

Pedagogia Berdea modu metaforikoan adierazi beharko bagenu, gizakia hazteko 

behar den guztia naturan dagoela esango genuke. Ondorioz, pertsona helduak 

(irakasleak), duintasunezko eta errespetuzko balioak gogoan harturik, bere barne-

mundua landuko du, ondo asko jakinik haurrek guri emateko dutela guk haurrei 

beste.  

Hau da, heziketa berdeak haurraren berezko izaerari eta haurra berez den natura 

zati horri adi erreparatzen dio. Halaber, kontuan hartzen du gizakiarena ez den 

mundu fisikoa haurrak ukitzeko duen beharra, osasuntsu hazteko ezinbestekoa 

dena, ez bakarrik gorputzaren eta adimenaren dimentsioan, baita dimentsio 

sozialean eta espiritualean ere.  

Pedagogia Berdeak, bestalde, paisaia baliatzen du bitarteko gisa mundura 

gerturatzeko eta berau hobeto ulertzeko; halaber, ekologiarekiko jarrera positiboa 

sustatzeaz gain, ingurumenaren aldeko kontzientzia garatzen laguntzen du. 
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Finean, naturarekiko kontaktua oinarrizkoa da Lurra maitatzeko, eta hori funtsezkoa 

dugu era jasangarrian bizitzen lagunduko diguten ezagutzak hartzeko eta 

transmititzeko. 

Orain arte esandako guztia aintzat harturik, eta horiek sakondu, zehaztu eta gurera 

ekarrita, AHC garatzeko orduan honako esparru hauek landuko ditugu nagusiki: 

● Garaian garaiko nekazaritza-produktuak ezagutu, eta horiek gure 

ingurumenean (paisaiaren eraldaketan) eta osasunean duten eragina 

balioan jarri nahi ditugu, kontsumo-ohitura jasangarriak bultzatzeko. 

Helburu hori lortzeko, herriko ekoizleekin eta hainbat eragilerekin izan 

daitezkeen harremanak sustatuko ditugu. Horrek ekarriko du zenbait 

ekoizpen-era aztertzea, ondorioak ateratzea eta eredu jasangarri bat adostea. 

● Beste helburu garrantzitsu bat izango da Aramaioko ondarea, kultura eta 

hizkuntza ezagutzea, transmititzea eta balioestea. Ezin dugu ahaztu 

garena garela beste batzuk izan direlako, eta, herriak etorkizuna izan dezan, 

ezinbestekoa dela aipatutakoak ezagutzea, barneratzea eta baloratzea. 

● Arestian esan bezala, ezarririko helburu, balio eta konpetentziak garatzeko, 

hezkidetza, berdintasuna eta genero-ikuspegia aintzat hartuko ditugu. 

Horiek balioetsi eta barneratuko dituzten haur eta herria ditugu amets. 
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3.  Oinarri metodologikoak 

Proiektuak diseinatzeko orduan, ezinbestekoa iruditzen zaigu oinarri metodologiko 

jakin batzuk aintzat hartzea. AHCn, herriaren ezaugarriak eta eskolako jarduna 

gogoan izanik, honako hauek izango ditugu kontuan nagusiki: begirada interaktiboa 

edo kooperatiboa, eta ikaslearengan oinarritutako pedagogia. 

a) Begirada interaktiboa edo kooperatiboa 

Segidan oinarri pedagogiko horren ezaugarri nagusiak aipatuko ditugu. Baina zer da 

begirada interaktibo edo kooperatiboa izatea? Bada, orain arteko dikotomiak gainditu 

eta proposamen interaktiboak, parte-hartzaileak edo ikertzaileak sortzea. 

Proposamen horretan guztiok dugu zerbait emateko eta asmoen negoziazioek eta 

egiten denaren esanahiak berebiziko garrantzia hartuko dute. Izan ere, kontua ez da 

jakintzen edo balioen transmisioa aldebakartasunez ematea edo horiek inongo 

elkarrekintzarik gabe ematea; aitzitik, gakoa da besteekin batera ikasteko aukerak 

ematea, jakin-mina sorraraztea eta ikastearen beharra eragitea. Beste era batera 

esanda, hezkuntza-elkarrekintza helburu eta haurren interesak kontuan izanik, 

ezinbestekoa dugu edukiak (jarrerak, prozedurak eta kontzeptuak) eta interes horiek 

zentzu eraikitzaile batean definitzea. 

Helburu hori lortze aldera, material anitz erabiliko ditugu, eta horiei loturiko 

programazio edo proiektu irekiak proposatuko ditugu. Material horiek (liburuak, 

bideoak, aldizkariak, webguneak…) baliabide gisa hartuko ditugu eta hezkuntza-

komunitate osoak sortuko ditu: haurrek, irakasleek, familiek, herriko talde eragileek, 

norbanakoek, hainbat esparrutako adituek… 
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Aipaturiko materialez gain, giro egokia sortze aldera erabiliko den espazioak ere pisu 

handia hartuko du. Hori dela eta, espazio irekiak eraikiko ditugu, eta zentralizazioa, 

txokoen sistema, etab. ekidingo dugu; hau da, hezkuntza-intentzioa duten espazio 

eta materialak sortuko ditugu. Aipaturiko girotze hori ez-hitzezko komunikazio-bide 

indartsua da, eta berebiziko garrantzia izango du haurraren ikaskuntza-prozesuan. 

Sustatuko dugun ereduak beste bi ezaugarri izango ditu: aktiboa izango da eta jakin-

mina piztuko du. 

Aktiboa izango dela diogunean, ez dugu esan nahi ekintza kopurua handia izango 

denik, baizik eta horiek benetako zentzua izango dutela. Hau da, ikaskuntza 

eraikitze-prozesu gisa hartuko dugu, non, haurrarentzat eta helduarentzat 

esanguratsua den testuinguru bat oinarri hartuta, bat egingo duten haurren interesek 

eta aurrezagutzek, batetik, eta helduaren hezkuntza-asmoek, bestetik. Eraikitze-

prozesu horretan, jakina, garrantzia hartuko dute haurren emozioek, erlazioek, 

psikomotrizitateak, hizkuntzak, komunikazioak…  

Esan bezala, jakin-mina sortuko duten egoerei lehentasuna emango diegu eta, 

egoera horiek diseinatzean, haurren jakintzen arteko erlazio naturalak bultzatuko 

ditugu, beste egoera batzuetara transferitzeko gai izan daitezen. Horretarako, 

diseinaturiko ekintzak era anitzetan antolatuko ditugu: talde handian, txikian, 

bakarka, era librean, edota nagusi batek gidaturik. 

Baditu aipatutako begirada interaktibo eta kooperatibo honek nabarmentzekoak diren 

beste ezaugarri batzuk: ikaslearen autonomiaren garrantzia, talde-lana bideratzeko 

era eta irakasleen funtzioa. 

Ikasleen autonomia. Ikasleen autonomiak garrantzi handia izango du, ez soilik 

aspektu fisikoan, baita intelektualean eta etikoan ere. Hau da, haurrekin batera 
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adostutako barne-arauek gidatuko dituzte ikasleen jarduerak, eta horien jarraipena 

egingo da, bai taldeka, bai era indibidualean. 

Talde-lana. Ikasleek ez dute talde-lana era uniforme batean egingo, hau da, ez dute 

guztiek une berean gauza bera egingo. Hori dela eta, irakasleak beste funtzio batzuk 

beteko ditu: materialak eta tresnak proposatu, ikasleari laguntza indibidualizatua 

eskaini, espazioak girotu, eta abar. Finean, ikasleari lagundu beharko dio arlo 

teorikoan sakontzen, hipotesiak baieztatzen, egoerak ikertzen eta interpretatzen, hau 

da, ikerlari-lana betetzen. 

Irakasleen funtzioa. Irakasleak haurren interesak pizten lagunduko du. Horretarako, 

umeek aurrera egiteko beharko dituzten tresnak jarriko dizkie eskura arlo 

kognitiboan, baina, betiere, emozioak, erlazioak, hizkuntza, estetika, 

psikomotrizitatea… alde batera utzi gabe. 

Ebaluazioa. Ebaluazioa, bestalde, proiektuaren fase guztietan izango da gogoan: 

hasieran, ikasleen interesak, ideiak eta aurrezagutzak biltzean; prozesuan zehar, 

erabilitako txantiloiak, erregistroak, behaketak… egitean; eta bukaeran, dosierrak, 

memoriak, txostenak… betetzean. Asmoa haurrak bere ikaskuntzaren subjektu 

aktiboak izatea eta lorturiko emaitzez jabetzea da. Taldea ebaluatzeko, beraz, era 

askotako tresnak erabiliko dira. 

Azkenik, ezin dugu ahaztu familiekiko erlazioak interaktiboa eta aldebikoa beharko 

duela. 

 

b) Ikaslearengan oinarrituriko ikaskuntza 

Ikaslearengan oinarrituriko ikaskuntza hezkuntza-filosofia bat da eta ikaslea 

ikaskuntzaren partaide gisa hartzen du. Paradigma honen aterkipean, ikasleak dira 
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protagonistak, eta irakaslea gidaria da. Helburu hori lortzeko proiektuka lan egitea 

iruditu zaigu egokiena, eta tresna hori erabiliko dugu.  

Ikaslearengan oinarrituriko ikaskuntzak ikasleari bide emango dio ikaskuntza-prozesu 

horretan protagonista izateko eta, horrela, gaitasunak eta trebetasunak hobetzeko 

eta garatzeko aukera. Azken finean, ikaslearengan oinarritutako irakaskuntza honek, 

lortutako ezagutza teorikoak erabilita, bizitzako eguneroko arazoei aurre egiteko 

tresnak emango dizkio ikasleari. 

Gure proiektuak garatzeko eta eskolaratzeko unean, aipatutako oinarri 

metodologikoak hartuko ditugu aintzat. Ahaztu gabe, jakina, denok dugula zerbait 

emateko eta zerbait hartzeko. Beraz, hezkuntza komunitate osoak du zerbait 

emateko eta zerbait hartzeko, eta guztiok guztiongandik ikasiko dugu. Horretarako, 

ezinbestekoa da herriko adituak, arituak, eragileak, udala… eskolara ekartzea eta 

eskola herrira eramatea. Labur adierazita: herritik jaso eta herriari eman; hots, gure 

haurrek, ikaste prozesuan herritik eta herriko ondaretik jaso dutena aztertu eta ikertu 

ostean, emaitza herriari bueltatuko diote. 

Azken finean, asmoa da ikasle ikertzaileak, sortzaileak, ikusberak eta kritikoak 

lortzea, desberdinen arteko erlazioak naturaltasunez eta aberastasun gisa biziko 

dituztenak. 

Hau guztia lortu ahal izateko, arestian esan bezala, irakaslearen eginkizuna 

bidelagun izatea izango da: haurren behaketa sistematikoaren ondorioz, haurren 

interesa piztea, ikertzea, entzutea, koordinatzea eta materiala sortzea. 

Eta, noski, proiektu irekiak izango dira, bidean moldatu, ekarpenak jaso edo 

aldatzeko aukera izango dutenak, betiere haurren interes eta beharrei erantzunez. 
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4.  Proiektuetarako gai multzoak 

Ikasleek ziklo bakoitzean hainbat proiektu egingo dituzte honako gai hauei buruz: 

Elikadura jasangarria; Aramaio genero-ikuspegitik: proposamen berdintzaileak; 

Aramaioko bilakaera mendeetan zehar eta Aramaion bizi. 

Proiektu horiek diseinatzeko orduan, hizkuntza, ahozkoa zen idatzizkoa, izango da 

abiatzeko tresna eta baliabidea, eta hortik abiatuta gainerako arloekin zubiak eta 

erlazioak eraikiko ditugu. 

1. Elikadura jasangarria 

Gai hau garatzean, honako azpigai hauek jorratuko ditugu: garaian garaiko 

produktuak, gertukoak, ekologikoak…; ingurumena errespetatzen duten hainbat 

ekoizpen mota; paisaia-eraldatze jasangarriak; inguruko edo gertuko produktuak; 

bidezko merkataritza eta horri lotutako balioak, ekoizpenak...  

ZIKLOA AZPIGAIA ZEHARKAKO 

GAIAK 

  HAUR 

HEZKUNTZA 

ANIMALIAK (Aramaioko animaliak, 

bertako ekoizleak eta ingurukoak…) 

 

Aramailur 

(ekonomatoko 
arduradunak: Irati 
Mujika, Jokin 
Orobengoa) 

 

Sendabelarrak, 

LMH 1. ZIKLOA LANDAREAK (Aramaioko landareak, 

zuhaixkak, sendabelarrak, ukenduak…) 
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LMH 2. ZIKLOA ARAMAIOKO ELIKAGAIAK ETA 

HANGOAK EZ DIRENAK 

(Egunerokotasunean erabiltzen ditugun 

produktuak, inguruko eta gertuko 

ekoizleak…) 

ibilbideak... (Gabi 
Villalba) 

 

Auzolana 
(jubilatuen 
laguntza...) 

 

Ahozko tradizioa 
(jubilatuen 
laguntza...) 

 LMH 3. ZIKLOA BIDEZKO MERKATARITZA 

(Bidezko merkataritza ezagutzea, 

horretan jarduten duen herriko jendea 

ezagutzea…) 

 

2. Aramaio genero-ikuspegitik: proposamen berdintzaileak 

Bloke hau lantzean, Aramaioko emakume esanguratsuak ezagutzea eta 

ezagutaraztea izango dugu helburu: haien rola, balioak, jakintza, ekoizpena… aztertu 

eta landu nahi ditugu, betiere hezkidetza eta genero-ikuspegitik. Adibidez, 

feminizatuak diren lan eta esparruen azterketa kritikoa egingo dugu. Hori egin 

ostean, umeek herriari proposamen berdintzaileak eskainiko dizkiote.  

 

3. Aramaioko bilakaera mendeetan zehar 

Esparru hau lantzean, herriaren ibilbide historikoa egin nahi dugu: antzinako lehen 

biztanleak eta haien ogibideak, lehengo industria produkzioak, ohiturak eta abar. 

Finean, aztertu nahi dugu Aramaioko aspaldiko bizimodua eta gaur egungoa, 

esaterako, garai bateko haurrak (interesak, jolasak…) eta oraingoak alderatuko 

ditugu. 
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4. Aramaion bizi 

Multzo honetan, Aramaioko euskara, kultura-ondarea, ahozkotasuna, ipuinak, 

kondairak… aztertu eta garatuko ditugu. Labur esanda: Aramaion horren gainean ari 

diren eragileekin batera, ezagutza eta ondarea barneratzea dugu helburu. 

 

5.  Proiektuen eskema 

Proiektuak diseinatzeko orduan ezinbestekotzat jo dugu gidoi bat izatea, uste baitugu 

irakasleentzat tresna bikaina dela proiektu berriak sortu edo moldatzeko. 

Txantiloi batean jasoko ditugu diseinua egiteko kontuan izan beharreko atalak. 

Txantiloi horietan, honako hauek jasoko ditugu. 

1. Zer landuko den. 

● Curriculumean zehazturiko zein zehar-konpetentzia landuko diren. 

● Diziplina barneko zein konpetentzia landuko diren. 

● DIGCOMP oinarri harturik zein konpetentzia digital landuko diren. 

● Zer arlo edo eduki landuko diren proiektuan. 

2. Nola landuko den. 

● Hasierako fasea: gaia, erronka, arazoa, egoeraren aurkezpena, eta haurren 

aurrezagutzak lantzeko jarduerak zehaztuko ditugu. 

● Garapen-fasea: ikaskuntzak barneratzeko, txertatzeko, ikertzeko eta 

egituratzeko jarduerak jasoko ditugu era laburrean. 
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● Aplikazio- eta komunikazio-fasea: ikasitakoa aplikatzeko eta komunikatzeko 

zer jarduera egingo den jasoko dugu. 

● Orokortze eta transferentzia fasea: ikasitakoa orokortu eta antzeko egoera 

batean aplikatzeko jarduera edo egoerak jasoko ditugu. 

 

3. Nola ebaluatuko den 

● Hasierako ebaluazioa: ikasleen interesak, ideiak eta aurrezagutzak izango 

ditugu kontuan. 

● Prozesuan zeharreko ebaluazioa: irakasleek eta ikasleek txantiloiak, 

erregistroak, galdetegiak…betetzeaz gain, zenbaitetan diseinuan ere parte 

hartuko dute. 

● Amaierako ebaluazioa: ikasleek autoebaluazioa, koebaluazioa eta errubrika 

beteko dituzte. 

● Difusioa: egindako lana sarean, herrian, hezkuntza-komunitatean eta 

abarretan zabaltzeko bideak jasoko ditugu. 

4.- Zer behar den. 

● Baliabideak: atal honetan, beharko ditugun baliabideak jasoko dira: giza 

baliabideak eta baliabide materialak. 

● Tresna digitalak: beharko diren aplikazioak zehaztuko ditugu: webgunea, 

bloga… 

● Taldekatzeak: taldekatze- eta antolakuntza-irizpideak, antolakuntza bera eta 

abar adieraziko ditugu. 
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Proiektuak ebaluatzeko errubrika. 

Proiektua garatu bitartean ikasleek errubrika bat izango dute eskura. Errubrika 

horretan, proiektuak ebaluatzeko irizpideak azalduko dira. Irizpide horien arabera, 

ebaluatutako proiektuek honako balorazio hau jasoko dute: hobetu beharra, ondo 

bidean, lan ona edo lan bikaina. 

Proiektua bukatzean, errubrika eta emaitza ikusirik, bakoitzak bere proiektua 

baloratuko du. 

 

 

 

 



 16 
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6.  Proiektuaren garapena 

a) Elikagaiak 

I. Landareak proiektua (LMHko Lehenengo Zikloa) 
 

Proiektu honen garapenean eta diseinuan ondorengo elementu hauek erabiliko 

ditugu: gidoia, txantiloia, errubrika, etab. Horiek lagungarri izango dira ikasleen 

interesak txertatzeko eta Landareak proiektua aurrera eraman ahal izateko. 

Testu honen azken xedea, herriari egindako lana erakustea da; horretarako, 

erakusketa bat antolatuko dugu Sastiña baselizan. 

Proiektua hasi baino lehen, irteera egingo dugu Aramaioko baso eta ortu batzuetara. 

Halaber, txangoa egin aurretik, umeei behaketa-orri bat banatuko zaie aholkuak 

emateko eta arreta non jarri jakin dezaten. Orriok bisitan jasotako oharrez eta 

ateratako argazkiez osa ditzakete. Jasotako materiala proiektua garatzeko erabiliko 

dugu. Honako puntu hauek proposatuko dizkiegu:  

● Basoetan: zuhaitz moten eta zuhaitzen azpiko landareen behaketa (sasiak, 

iratzeak, belarra, perretxikoak…); hostoen, fruituen eta hazien bilketa. 

● Ortuetan: fruta-arbolen eta ortuarien behaketa. Aukera dagoenean, ortuetan 

lanean daudenekin elkarrizketak egitea proposatuko diegu haurrei: nork 

lantzen du lurra? Nork zaintzen du baserria? Norena da lurra eta baserria? 

Zertarako da ekoitzitakoa, etxerako edo saltzeko? Non saltzen dituzte 

ekoitzitako produktuak? Zein dira zomorro onuragarriak eta zein kaltegarriak? 

Zer egiten dute ortuetako langileek zomorro kaltegarriak hiltzeko edo 

landareen gaixotasunen kontra?...  
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● Ikasleek ere nahi duten gaia erregistra dezakete, ondoren, nahi izanez gero, 

gelan proposatzeko eta komentatzeko. 

 

Proiektu honetan deskripzio-testua landuko dugu gehienbat. Lehenengo ekoizpena 

egin aurretik, eredu batzuk aztertuko ditugu. Hori egin ostean, honako pauso hauek 

jarraituko ditugu: 

Testua. Denon artean adostutako kontrol-zerrenda erabiliko dugu hasierako testua 

egiteko.  

Ondo-testua. Denon artean edo talde txikian zuzendutako azken testua izango da. 

Proiektua ikasleei aurkezteko orduan, zenbait arazo edo egoera proposatuko ditugu: 

1. Aramaioko pinuak gaixo daude, hiltzen ari dira. Lehenago zuten kolore 

berdea, marroi ilun batek ordezkatu du. Zer gertatu da? Zer egin daiteke? 

2. Norenak dira Aramaioko lurrak eta baserriak? Nork lantzen eta zaintzen 

ditu lurrak eta baserriak? 

3. Aramaion sagarrondo asko daude, zer gertatuko litzateke sagarrondo 

guztiak gaixotuko balira? 

Gaiek zenbateko interesa duten denon artean eztabaidatuko dugu, eta ikasleek 

erabakiko dute denok elkarrekin arazo edo egoera bat landuko dugun, edo taldeka 

bakoitzak berea aukeratu eta landuko duen. Ikasleek ere proposa dezakete 

interesatzen zaien beste arazo edo egoera bat. Hala balitz, aukeratutako arazo edo 

egoera aintzat hartu, eta proposatutako ekintzak egokituko genituzke; dena dela, beti 

bermatuko ditugu fase guztiak. 
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Hasierako fasea 

Ekintza. Aukeraturiko arazo edo egoera dena delakoa izanda ere, galdera batzuk 

egingo dizkiegu: zer gertatzen ari da? Zergatik? Zer gertatuko litzateke? Zer izango 

litzateke egokiena? 

Ikasleen aurrezagutzak, hipotesiak eta zergatiak arbel digitalean jasoko ditugu.  

Aurreko guztia egin ostean, aditu batzuk gonbidatuko ditugu sortutako zalantza 

guztiak argitzeko: Lierni Altuna Aramaioko alkatea, Jon Ugarte zinegotzia eta 

Gipuzkoako basozaina, Aitor Larrañaga udaleko teknikaria, Ibai Ormaetxea eta Maria 

Luisa Bengoa ortuzainak. Hasierako fasearen ebaluazioa egiteko, behaketa-orri bat 

erabiliko dugu. 

 

Garapen-fasea 

Ikasle bakoitzak edo ikasle-taldeak aukeratutako egoeratik abiatuta, garapen-fasea 

aurrera eramateko ekintza hauek proposa daitezke: 

Pinuak gaixorik daude arazo-egoerarako honako hauek: 

● Jon Ugarte basozainarekin solasaldia. Solasaldi horretan, ikasleen galderez 

eta zalantzez gain, esparru hauek landu nahi ditugu: zer motatako basoak eta 

zuhaitzak ditugun Aramaion; bertako eta kanpoko zuhaitzek lurrean eta 

ekosisteman duten eragina; baso-ustiaketa (pago motzak)… Ondorioak orri 

batean jasoko dira. 

● Irizpide desberdinak erabilita –bertakoak/kanpokoak, hosto 

iraunkorra/galkorra, landare motak (fruta-arbolak, sastrakak, 

sendabelarrak…)– egin daitezkeen sailkapenei erreparatuko zaio. 
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Horretarako, buru-mapak sortuko dituzte ikasleek Mindmap programa erabiliz. 

Halaber, gelako txoko bat girotuko da eta bertan hostoak, arbola-azalak, 

fruituak, frutak, haziak, sendabelarrak… jarriko dituzte. 

● Nork zaintzen ditu zuhaitzak? Nola? Zein da Aramaioko basoen egoera? Era 

horietako galderak egingo zaizkie ikasleei. Jarduera horretan, modu berezian 

landuko da garai bateko eta gaur egungo emakumearen funtzioa. Ateratako 

ondorioak horma-irudi batean jasoko dira. 

● Ume bakoitzak zuhaitz bat aukeratuko du eta horren gaineko deskripzio-testu 

bat egin beharko du. Horretarako, honakoak jasoko dituen txantiloia erabiliko 

du: zuhaitzaren atalak, horien funtzioak, argazkiak eta marrazkiak. Idatzi 

aurretik, atal horien lanketa egiteko, liburuak, webguneak eta abar erabiliko 

dituzte. 

● Aramaioko Baserritarren Elkartera bisita (ARBEL). Bertako arduraduna den 

Irati Mujikak azalduko du kooperatibaren jatorria, funtzioak eta etorkizunerako 

asmoak. Ondoren, umeek bertan saltzen diren hazietatik batzuk aukeratu, eta 

potoetan ereingo dituzte; hazi horien garapena jasotzeko behaketa-orria 

erabiliko dute.  

 

Norenak dira Aramaioko lurrak eta baserriak? arazo-egoerarako honako ekintza 

hauek proposa daitezke: 

● Solasaldia garai bateko eta gaur egungo nekazariekin (Maria Luisa Bengoa, 

Ibai Ormaetxea). Horrela, ikasleen zalantza eta galderak erantzuteaz gain, 

lehengo nekazaritza eta ortu-eredua eta gaur egungoa alderatuko dute, 

honako hauek kontuan izanda: nola eta nork egiten zuen/duen lurraren 

zaintza, zein ongarri mota erabiltzen zuten/duten, zer egiten zuten/duten 
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zomorroekin, zer egiten zuten/duten lortutako produktuekin… Esandakoa 

aintzat hartuta, ondorioak aterako dira eta ikasleek aurreko fasean sortutako 

materialarekin (argazkiak, marrazkiak, idatziak…) aberastu eta horma-irudi 

erraldoi bat edo batzuk egingo dira. Horrekin batera, aztertuko da zein 

zen/den emakumearen funtzioa landa-eremuan eta horren gaineko azterketa 

kritikoa egingo da. 

● Ortuan hazten diren landareak (lekaleak, azakiak, tuberkuluak…) sailkatuko 

dituzte ikasleek; baita landare horiek dituzten atalak ere (hostoak, sustraiak, 

fruituak, frutak…). Berriz ere Mindmap programa erabiliko da horretarako.  

● Egutegi erraldoi bat egingo dute argazkiak eta irudiak erabilita. Bertan, zer 

erein, zer landatzen den eta zer biltzen den urte-sasoi bakoitzean jasoko da.  

● Ortuko biztanleak. Hasteko, ortuko biztanleak ezagutuko dituzte ikasleek; 

ondoren, mesedegarriak eta kaltegarriak bereiziko dituzte, eta, bukatzeko, 

bakoitzak duen funtzioa ikertu eta landuko dute. Horretarako, gelan honako 

hauek egin daitezke: terrarium bat, zomorro onuragarrien bideoen bilduma, 

txokora ekarri ezagutzen dituzten zomorroak … Finean, girotu egingo dute 

gela. 

● Lanketa hori guzti hori egin eta gero, ortu jakin batzuetara joango dira 

irakasleak eta ikasleak bi helbururekin: ikasitakoa finkatu eta ateratako 

ondorioak partekatzea, bata eta ekoizleen hazi propioak jasotzea, bestea. 

Jasotako hazi horiek identifikatu eta horien deskribapen-testu bat egingo dute 

ikasleek. Horren ostean, haziak erein eta garapen-prozesua behatuko da. 

Sagarrondoen gaixotasuna arazo-egoera aukeratuz gero, ekintza hauek proposatuko 

dira: 
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● Aitor Larrañaga udal teknikariarekin eta Lierni Altuna alkatearekin solasaldia. 

Ikasleek kezkak, galderak eta zalantzak argitu eta gero, ateratako ondorioak 

jasoko dituzte. Landuko dute, era berean, zein fruta arbola dauden Aramaion, 

horiek dituzten gaixotasunak, behar dituzten zaintzak, eta abar. 

● Udalak diseinatutako Sagarrondotik Aramaixora proiektua garatuko da; 

horretarako, aurreikusirik dauden baliabideak eta Aitor Larrañagaren laguntza 

izango dute ikasleek. 

● Proiektua bukatutakoan, ondorioekin, materialarekin eta hausnarketekin 

erakusketarako material anitza izango dute. 

Aukeratutako egoera edo arazoari dagozkion hasierako jarduera horiek bukatu 

ondoren, ikasleek eman dituzten ideien eta proposamenen zenbait azpigai aztertu 

dira: Sagarrondotik Aramaixora udal-proiektua, basoaren ustiaketa lehen (txondorra: 

ikatza egiteko) eta orain (su-egurra: altzarigintzarako egurra), sendabelarrak, erleak 

eta polinizazioa… 

Betiere ikasleen interesak kontuan izanik, aukeratutako proiektua osatzeko hainbat 

azpigai garatu daitezke. 

 

Sagarrondotik Aramaixora udal-proiektua 

Sagarrondotik Aramaixora proiektua udalak diseinatu du. Aitor Larrañaga udal 

teknikariak sagarraren eta sagarrondoaren inguruko azalpenak emango ditu Lierni 

Altuna Alkatearen laguntzarekin. Horretarako, ikasleek eta irakasleek sagar-ekoizle 

batzuk bisitatuko dituzte, eta horiek azalduko dute, besteak beste, nola egiten den 

sagar-zukua eta sagardoa, sagarrondoetan egin beharreko lanak eta erleen 

garrantzia sagarrondoen eta landareen polinizazioan. Sagardietako bisitak eta 
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azalpenak bukatzean, saio bat egingo dute gelan, ikusitakoaren eta ikasitakoaren 

hausnarketa egiteko eta ondorioak ateratzeko. 

Basoaren ustiaketa 

Garai batean basoetako egurra egur-ikatza (txondorrak) egiteko erabiltzen zen 

gehienbat, eta horrek pago motzak ekarri zituen basoetara. Gaur egun, berriz, egurra 

sua egiteko, altzariak egiteko edota papergintzarako erabili ohi da. Gai hori lantzeko, 

gelan bideoak eta era askotako dokumentazioa erabiliko da. Horrez gain, taldeak 

Aitor Ugarte basozainarekin ibilbide bat egingo du pago motzak eta Aramaioko baso 

motak ezagutzeko. Bukatzean, ondorioak atera eta dokumentu batean jasoko 

dituzte.  

 

Sendabelarrak 

Sendabelarrek euskal kulturan izan duten eta gaur egun duten garrantzia landuko 

da. Sendabelarrak ezagutu eta non dauden jakiteko ibilbide bat egingo da. Ibilbidean, 

sendabelarrak bilduko dituzte ikasleek, eta Blanka Mendialduak eta Gabi Villalbak 

azalpenak eman, eta galderak erantzungo dituzte. Bilketa egin ondoren, nola eta 

zertarako erabili ikasiko dute. Bukatzeko, ukenduak, olioak eta tinturak egingo 

dituzte; horrez gain, produktu horien fitxa teknikoa egingo dute txantiloi baten 

laguntzarekin.  

 

Erleak eta polinizazioa 

Erleak –polinizazioa, erlauntza, eztia, argizaria, propolia…– gertutik aztertzeko 

Uribarri auzora joko dute irakasle eta ikasleek, bertako erlategira. Hala, erleen 

egoeraren eta jasaten dituzten erasoen ingurukoak ezagutu ostean, ondorioak atera 

ahalko dituzte. 
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Garapen-fasea bukatzean, prozesuaren ebaluazioa egingo da; horretarako, 

behaketa-orria erabiliko da. 

 

 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

Proiektuari amaiera emateko eta azken xede gisa, Sastiña baselizan umeek 

ekoitzitakoa jasoko duen erakusketa bat jarriko da. Horrela, ikaskuntza-prozesuan 

grabaturiko bideo-muntaketa, landareen fitxak ateratako ondorioak… herriari 

erakutsiko zaizkie. Hartaz gain, eskolako webgunea erabiliko da gure proiektua 

hedatzeko. 

Segidan, proiektua garatzeko eta ebaluatzeko orduan lagungarri izango diren 

txantiloiak eta errubrika adieraziko dira. 
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II. Aramaioko elikagaiak eta hangoak ez direnak (LMHko 
Bigarren Zikloa) 

Proiektu hau aurrera eramateko, euskarri hauek izango ditugu eskura: proiektuaren 

gidoia, txantiloia, errubrika, etab. Horiek oinarri izango ditugu, haurren interesekin 

batera, Aramaioko elikagaiak eta hangoak ez direnak proiektua aurrera eraman ahal 

izateko. 

Izango ditugun azken xedeak hauek izango dira: herritarrentzako antzerki-

emankizuna herriko kultura-etxean, antzerkiaren bideoa grabatzea eta eskolako 

beste ikasle batzuentzat hitzaldia ematea. 

Hasieran arazo-egoera hau proposatuko dugu: gelan ikasle batek esan du 

plastikozko itsaso bat dagoela. Amak esan omen dio oso garrantzitsua dela plastikoa 

ahal den neurrian ez erabiltzea eta ahal dela 0 km-ko elikagaiak kontsumitzea. Baina 

zer da hori? Zer gertatzen ari da? 

Proiektu honetan landuko den testu mota eskaera-testua izango da. 

Hasierako fasea  

Ikasleen aurrezagutzak pizteko hainbat bideo jarriko ditugu irakasleok: 

Kaikuren 0 km-ko iragarkia: https://www.youtube.com/watch?v=-Seo-OklOFs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-Seo-OklOFs
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National Geographic erakundeak 

eginiko bideoa: 

https://www.youtube.com/watch?v=

WhEFRNrvDjI 

 

Greenpeace erakundeak plastiko izurriteari aurre egiteko abian duen sinadura 

bilketarako lotura:  

https://www.facebook.com/greenpeace.spain/videos/2257192804511648/ 

Aipamen berezia egingo diegu ideia hauei: 0 km-ko produktuak edo elikagaiak, 

elikagaien aztarna ekologikoa, osagaiak, ontziak… 

Sor daitezkeen galderak, ideiak eta kezkak arbel digitalean jasoko ditugu.  

 

Garapen-fasea 

Hasiera fasean sortu diren galderak, ideiak eta kezkak abiapuntu, jarduera hauek 

proposa daitezke: 

● Hausnarketa egin galdera hauen inguruan: non egiten ditugu erosketak? Zer 

erosten dugu? Ondoren bisita hauek aurreikusi ditugu: 

- Aramaioko dendak: Aramailur (elikagai ekologiko eta jasangarrien elkartea) 

eta Kintelena denda (herriko supermerkatua). 

- Aramaiotik kanpo dauden dendak edo guneak: Arrasateko merkataritza-zentro 

handiak (Eroski, Lidl, Bm, Dia); Arrasateko azoka (bertako eta kanpoko 

https://www.youtube.com/watch?v=WhEFRNrvDjI
https://www.youtube.com/watch?v=WhEFRNrvDjI
https://www.facebook.com/greenpeace.spain/videos/2257192804511648/
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nekazarien postuak); Harreman denda (bidezko merkataritzan oinarritutakoa), 

eta Ereindajan (hurbilekoak eta gizartearen aldetik justuak diren kontsumo-

ereduak garatzeko eta indartzeko proiektua, http://www.ereindajan.eus/). 

 

Bisitak egiteko, taldeak antolatuko ditugu, eta talde bakoitzak aukeratuko du nora 

joan. Gune hauetan, ikerketa eta informazio-bilketa egingo dugu. Txantiloi bat 

erabiliko dugu horretarako eta bertan puntu hauek jasoko ditugu: nork, nola eta non 

ekoizten den produktua; ontziratua edo prozesatua izanez gero, zer osagai dituen, 

non ekoitzi den, ontzia derrigorrezkoa den; salneurria… 

 

● Bisitaldi horietatik jasotako informazioa bildu eta ikertu ostean, horren 

inguruan hausnartuko dute talde handian, puntu hauek kontuan izanda: gune 

bakoitzeko produkzio eredua, produktuen salneurriak eta horien osagaiak... 

Ostean, ondorioak aterako ditugu talde txikian. 

 

● Astean zehar jandakoa aztertuko dute eta elikagai horiek uzten duten aztarna 

ekologikoa kalkulatuko dute taula batean; hau da, ikasleek kalkulatuko dute 

elikagai horiek egindako kilometroak eta zenbat erregai behar izan den gure 

platerera iritsi arte. Hori guztia horma-irudi batean jasoko dute. 

● Herriko ekoizpen-ereduak ezagutzeko bisitak eta elkarrizketak egingo dira: 

Ibai Ormaetxea nekazari ekologikoarengana, inguruko hainbat ortu 

klasikoetara eta Joseba Jauregiren behi-etxaldera. Horretarako, aurrez, gelan 

elkarrizketetako galderak prestatuko dituzte. 

 

● Ikasleek kutsadurak eta hondakinek ingurunean duten eragina landuko dute 

eta horien alternatiba lantzen hasiko dira talde txikian. Adostutakoarekin, lan 

hauek egin beharko dituzte: artikulu bat prestatu eta azken emaitza 

http://www.ereindajan.eus/
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komunikabideetara bidali (Goiena, Berria, Alea…); alternatiba abiapuntu 

hartuta eskaera-testua egin, eta Eusko Jaurlaritzari, Auzo Laguni eta Udalari 

helarazi. Testu horiek ekoizteko jarraitu beharreko pausoak denon artean 

adostuko dira. 

 

● Zenbait galdera egingo dizkiegu ikasleei: erosketak nork egiten ditu etxean? 

Nork egiten du lan dendan, azokan edo ortuan? Galdera horiei erantzun 

ondoren, landa-eremuan eta herri handietan emakumeek dituzten funtzioak 

alderatu eta ondorioak jasoko dituzte. 

Azken xedeari ekitean (antzerkia eta hitzaldia), emakumeak landa-eremuan duen 

funtzioaren azterketa kritikoa egingo dute. 

Orain arte proposaturiko jarduerez gain, ikasleen kezka edota ideiak kontuan izanda, 

jarduera hauek egin daitezkeela aurreikusi izan da: 

- Errezetak egin eta dastatu 

Osasungarriak eta garaian garaikoak diren produktuak erabiliko dira errezetak 

asmatzeko, eta instrukzio-testu batean jasoko ditugu. 

Guraso eta irakasleen laguntzarekin errezeta horiek egingo dituzte ikasleek, eta 

dastaketa-eguna antolatuko da. 

- Ontziek desegiteko behar duten denbora aztertu 

Sortzen diren hondakinek zenbat denbora behar duten desegiteko kalkulatu ahal 

izateko, desegite taula bat erabiliko da. Horma-irudi batean jasoko da ikerketa-lana, 

eta ikusgai jarriko da eskolaren kanpoaldean, eskola-komunitate osoak ikus dezan. 
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- Birziklatutako materialarekin tailerrak egin 

Birziklatutako materialekin eskulanak egingo dituzte eskolako tailerretan. Ereduak 

erakutsiko dizkiete irakasleek, eta ikasle bakoitzak edo talde bakoitzak erabakiko du 

zer egin. Erakusketa bat egingo dute material horiekin, eta argazkiak webgunean 

eskegiko dira. 

- Material birziklatuekin musika-tresnak egin 

Musikako irakaslearen laguntzarekin zer musika tresna egin daitekeen ikertu ostean, 

horiek egingo dituzte, eta kontzertu txiki bat emango dute. Azken emaitza familiei 

edota beste maila batzuetako ikasleei eskainiko diete. 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

Egindako lana zabaltzeko honako jarduerak egingo dira: 

● Hitzaldia. Hitzaldi bat prestatzeko gidoia landuko dute ikasleek gelan. Taldeak 

hartzaileak nortzuk izango diren aukeratuko du. Hots, zer mailatan emango 

duen ikasitako guztiaren gaineko hitzaldia. Horretarako, ekoitzitako guztia 

erabiliko dute ikasleek, eta irakasleak behar diren baliabideak sortu edo 

lortuko ditu. 

● Antzerki-lana. Antzerki-lan bat sortuko dute ikasleek. Parodia bat izango 

denez, asmaturiko pertsonaiek muturreko joera eta jarrera izango dute. Azken 

emaitza herriari erakutsiko zaio herriko antzokian. Hori jakinarazteko, oharra, 

txartelak, gonbidapenak egingo dituzte gelan, euskarri digitalak erabiliz. 

● Bideoa. Antzerkiaren emanaldia bideoan grabatu eta editatu ostean, sarean 

eskegiko da. 
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● Idatzitako artikuluak komunikabideetara bidaliko dira. 
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III. Bidezko merkataritza (LMHko Hirugarren Zikloa) 

Proiektua aurrera eramateko euskarri hauek izango ditugu eskura: proiektuaren 

gidoia, txantiloia, errubrika, bideoak, artikuluak, etab. Horiek oinarri izango ditugu, 

haurren interesekin batera, Aramaioko eta munduko ekoizpen-ereduak aztertu eta  

alternatiba egokiena den bidezko merkataritza lantzeko. 

Bidezko merkataritza proiektuaren azken xedeak hauek izango dira: herritarrentzat 

bidezko merkataritzaren inguruko erakusketa bat antolatzea eta janari-dastaketa bat 

egitea herriko plazan. Horrez gain, Aramaioko baserri-lanen bilakaera jasoko duen 

komikia diseinatzea, eta bidezko merkataritzari buruzko esku-orrien edo triptikoen 

diseinua eta etxez etxeko banaketa aurrera eramatea. 

Proiektuari hasiera emateko arazo-egoera hau proposatuko dugu: guk gehien jaten 

ditugun produktu batzuk Euskal Herritik urrun dauden hainbat herrialdetan ekoizten 

dira. Jakin dugu umeak eskolara joan beharrean, lanean ari direla guk kontsumitzen 

ditugun produktu asko ekoizteko. Zergatik gertatzen da hori? Gertatu al da hori 

noizbait Aramaion eta Euskal Herrian? Zein da gaur egungo ekoizleen egoera? 

Batez ere azalpen-testua landuko da. 

 

Hasierako fasea 

Ikasleen aurrezagutzak lantzeko, hainbat euskarri erabiliko ditugu: 

Ahotsak.eus atarian Aramaioko bizimoduaren gaineko grabaketa eta bideoak ikusi 

edo entzutea proposatuko zaie. 

Bidezko merkataritza gaia jorratzen duten bi dokumental hauek izango dituzte: 
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o Jesus Ramirez Cuevas. Sierra norte por la vida. In: Youtube [linean]. 2014. 10 

min. Gaztelaniaz. 

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=uZYxTVbitWc  

o Hainbat egile, “El lado oscuro del chocolate” . In: Youtube [linean]. 2013. 

46:31 min. Ingelesez. Azpitituluak gaztelaniaz. 

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=6BQzpavKmlE#t=12  

o Bizi Lur eta EHNE Bizkaia. Bide berriak: elikadura burujabetza Euskal Herrian. 

In:  Argia [linean]. 2015. 52:28 min. Euskaraz.  

Eskuragarri: https://www.argia.eus/multimedia/dokumentalak/bide-berriak-

elikadura-burujabetza-euskal-herrian. 52:28 min. 2015. Euskaraz.  

o Errigora. ERRIGORAgo. In: Argia [linean]. 2016. 5 min. Euskaraz. 

Eskuragarri: https://www.argia.eus/multimedia/bideo_herrikoiak/errigorago.   

o Topatu.eus. Baionako festak (Elikadura burujabetza). In: Argia [linean]. 2017. 

7:28 min. Euskaraz. 

Eskuragarri: https://www.argia.eus/multimedia/erreportajeak/baionako-festak 

elikadura-burujabetza 

Talde txikietan elkartuta, talde bakoitzak dokumental bat edo bi (luzeraren arabera) 

ikusiko du, eta gero talde handian ahozko azalpena egingo dute. Aurretiko testu bat 

osatuko da denon iritziekin eta irakurriko dituzten beste azalpen-testuetatik ateratako 

ezaugarriekin. Hori abiapuntutzat hartuta, kontrol-zerrenda osatzen hasiko dira. 

Sor daitezkeen galderak, ideiak eta kezkak arbel digitalean jasoko dituzte ikasleek. 

Horiek ardatz hartuta, ondorengo jarduera hauek proposa daitezke: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZYxTVbitWc
https://www.youtube.com/watch?v=6BQzpavKmlE#t=12
https://www.argia.eus/multimedia/dokumentalak/bide-berriak-elikadura-burujabetza-euskal-herrian
https://www.argia.eus/multimedia/dokumentalak/bide-berriak-elikadura-burujabetza-euskal-herrian
https://www.argia.eus/multimedia/bideo_herrikoiak/errigorago
https://www.argia.eus/multimedia/erreportajeak/baionako-festak%20elikadura-burujabetza
https://www.argia.eus/multimedia/erreportajeak/baionako-festak%20elikadura-burujabetza
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Garapen-fasea 

● Garai bateko eta gaur egungo Aramaioko ekoizpenak eta bizimodua aztertuko 

dira. Horretarako, proiektuaren arduradunek garai bateko baserritar talde bat edo 

gelakoen amama-aititak gonbidatuko dituzte gelara, haien haur-garaietako bizi-

baldintzen inguruan hitz egiteko. Aurrez galderak prestatuko eta elkarrizketak 

bideoan grabatuko dituzte ikasleek. Hausnarketa kolektibo bat egin ostean, gaur 

egungo etxalde batera bisita egingo dute. Helburua gaur egungo ekoizleen bizi-

baldintzak, kezkak, hobekuntzak eta zailtasunak ezagutzea eta dokumentatzea 

izango da (bisita hau ere bideoan grabatuko dute). Ondorioekin komiki bat egingo 

da ereduak aztertuz, eta horretarako, tailerrak erabiliko dira.  

 

 

 

● Munduko ekoizleen egoera lantzeko, bidezko merkataritzan adituak diren bi 

pertsonen laguntza izango dute: Aramaioko Kristina Etxenausia eta 

Aretxabaletako Nagore Uriarte, biak ala biak Harreman (bidezko merkataritza) 

proiektuko kideak. Harremanek eskoletarako prestaturik daukan proiektua erabil 
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dezake. Bizpahiru saio erabiltzea proposatuko da informazioa jaso, aztertu, eta 

zalantza edo galderak argitzeko.  

 

● Bidezkoagoa den mundua lortzeko alternatiba lantzen hasiko dira. Jasotako 

informazioarekin triptiko bat diseinatuko dute. Bertan bidezko merkataritzaren 

onurak era laburrean adieraziko dituzte. Horiez gain, gehien erabilitako 

produktuak agertuko dira (azukrea, txokolatea, kafea eta tea), baita non ekoizten 

diren eta non eskura daitezkeen. Hori guztia lantzeko, dendako euskarriak 

erabiliko dituzte: artikuluak, argazkiak, produktuen azalpen-testuak… Ondoren, 

azalpen-testua egingo dute taldeka. 

 

● Kontsumoaren gaineko azterketa kritikoa egingo da, eta, gainera, gehien 

kontsumitzen diren produktuen ibilbidea ikertuko da, hau da, kafea, txokolatea, 

azukrea eta tea non eta nola ekoizten diren. Horiek ingurumenari nola eragiten 

dioten eta bidezko merkataritzak komunitate ekoizleari zer dakarkion aztertuko 

da. Azterketa hori testu batean jasoko da taldeka. 

 

● Ekoizpen-gune horietan emakumearen egoera aztertuko da eta emakumeen 

ahalduntzean bidezko merkataritzak garatu edo ahalbidetu dituen alternatibak 

ezagutuko dituzte irakasle eta ikasleek. Hego Amerikako, Afrikako eta Asiako 

emakumeen kooperatibak ere ezagutuko dituzte. Horretarako, Harreman dendak 

informazio guztia eskura jarriko die eta ahal den neurrian, kooperatiba horiekin 

eta haien komunitateekin harremanetan jarriko dira ikasleak. Horrela, bidezko 

merkataritzak ekoizleen bizitzan zuzenean izan duen eragina jaso ahal izango 

dute. 
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o VILLA, Lucia. Entrevista a Vandana Shiva: Los pequeños agricultores y las 

mujeres producen el 70% de lo que comemos; lo demás son productos 

tóxicos sin nutrientes". In: Publico [linean]. Madrid. 2018.  

Eskuragarri: https://www.publico.es/sociedad/entrevista-vandana-shiva-

pequenos-agricultores-mujeres-producen-70-comemos-son-productos-

toxicos-nutrientes.html 

o ENTRONPEDEFALOPIO. Ecofeminismo. In: Youtube [linean]. 2012. 4:17 

min. Gaztelaniaz. 

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=gIKc8_K-4kA 

o SAN TELMO MUSEOA. Vandana Shiva. Mujeres diversas por la 

biodiversidad. Retos ante el cambio climático. In: Youtube [linean]. 2018. 

45:44 min. Gaztelaniaz. 

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=zlcmK6KSO-s 

 

Orain arte proposaturiko jarduerez gain, ikasleen kezka edo ideiei jarraituz, jarduera 

hauek egin daitezkeela aurreikusi dugu: 

- Globalizazioa eta horren eragina  

Mundu global batean bizi gara eta horrek eragin eta ondorio jakin batzuk ditu. 

Hainbat datu aztertu eta zergatietara iritsi nahi dugu globalizazioa aztertzean. 

Besteak beste, honako datu hauek mahaigaineratu daitezke: 

● Etxebizitza eskubidea: Afrikan, etxebizitzen % 20k jasotzen du ura etxean, 

eta % 40k ura 200 metrora baino gehiago du.  

● Hezkuntzarako eskubidea: Kongon eskolan hasi eta Lehen Hezkuntza 

amaitzen duten haurren batezbestekoa % 25 da, normalean mutilak. 

https://www.publico.es/sociedad/entrevista-vandana-shiva-pequenos-agricultores-mujeres-producen-70-comemos-son-productos-toxicos-nutrientes.html
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-vandana-shiva-pequenos-agricultores-mujeres-producen-70-comemos-son-productos-toxicos-nutrientes.html
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-vandana-shiva-pequenos-agricultores-mujeres-producen-70-comemos-son-productos-toxicos-nutrientes.html
https://www.youtube.com/watch?v=gIKc8_K-4kA
https://www.youtube.com/watch?v=zlcmK6KSO-s
https://www.youtube.com/watch?v=zlcmK6KSO-s
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● Osasunerako eskubidea: Etiopian biztanle kopurua 33.500 medikuko da; 

Euskal Herrian, aldiz, medikuko 300 biztanlekoa. Gizentasun-tasa AEBn 

% 31 da, eta azpi-elikatuen tasa Sierra Leonan % 35. 

● Lanerako eskubidea: Saharaz hegoaldeko Afrikan lan egiten duten 

haurren (5-14 urte) proportzioa % 33 da. 

- Kontsumoa 

Gure helburua kontsumoaren gaineko azterketa kritikoa egitea da; nondik sortu den 

behar hori, zer ondorio duen horrek… Kontsumo ohiturak aztertzeko ondorengo gai 

edo esparru hauek landu daitezke: 

 

● Telefono mugikorra: Congo 

COLTANKILLINGPEOPLE. Telefonía móvil. El coltan. In: Youtube 

[linean]. 2009. 1:38 min. Gaztelania. 

Eskuragarri: 

http://www.youtube.com/watch?v=2q7s53Ego-Q&feature=related 

● Soinekoak : Bangladesh 

SETEM. Cortometraje “38”. In: Youtube [linean]. 2011. 3:45 min. 

Gaztelania. 

Eskuragarri:  

http://www.youtube.com/watch?v= _Z749ReErEM 

● Bakero urdinak : Xintang  

RADIO FREE ASIA. Blue jean blues. In: Youtube [linean]. 2011. 3:20 min. 

Ingelesa. 

Eskuragarri: http://www.youtube.com/watch?v=whfvh2XLFd8 

http://www.youtube.com/watch?v=2q7s53Ego-Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=%20_Z749ReErEM
http://www.youtube.com/watch?v=whfvh2XLFd8
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● Tomatea: Almeria 

FORESTMAN. El mar de plástico de Almería. In: Youtube [linean]. 2007. 

1:31 min. Gaztelania. 

Eskuragarri: http://www.youtube.com/watch?v=UP3ZYodEPUk 

● Ur-botilaren historia: 

ELDEMONIONEGRO42. La historia del agua embotellada. In: Youtube 

[linean]. 2010. 8:08 min. Gaztelania.  

● Eskuragarri: http://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4 

 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

● Bidezko merkataritzari buruzko esku-orri edo triptikoen diseinua aurrera 

eraman eta banaketa egingo da etxez etxe. 

● Herriarentzat bidezko merkataritzaren gaineko erakusketa eta dastaketa 

antolatuko da, produktuen deskripzioekin eta egindako azterketa testuekin. 

Munduko emakumeen kooperatiben aurkezpena ere jasoko da. 

Horretarako, udalean eskaera egin beharko da herriko plaza erabili ahal 

izateko, beraz, ikasleek eskaera-orria beteko dute. Erakusketa horretan 

Aramaioko baserri-lanen bilakaera jasotzen duen komikia aurkeztuko da. 

BESTE BALIABIDE BATZUK: 

 

● BALLESTEROS, Amaia. Lur azpiko abenturak. In: Naiz [linean] komikia. 

2017. 

Eskuragarri: 

https://www.google.es/search?q=amaia+ballesteros+gaur8&tbm=isch&tbo

=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiH-ZKxr8DeAhUMYVAKHes-

ClQQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=626#imgrc=UjM97RW-wMq7qM: 

http://www.youtube.com/watch?v=UP3ZYodEPUk
http://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
https://www.google.es/search?q=amaia+ballesteros+gaur8&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiH-ZKxr8DeAhUMYVAKHes-ClQQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=626#imgrc=UjM97RW-wMq7qM
https://www.google.es/search?q=amaia+ballesteros+gaur8&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiH-ZKxr8DeAhUMYVAKHes-ClQQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=626#imgrc=UjM97RW-wMq7qM
https://www.google.es/search?q=amaia+ballesteros+gaur8&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiH-ZKxr8DeAhUMYVAKHes-ClQQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=626#imgrc=UjM97RW-wMq7qM
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● ELIKADURA-BURUJABETZA. Regresando al futuro (Orduña). In: 

Elikaherria [linean]. 2014. 1:56 min. Gaztelania. 

Eskuragarri: http://www.elikaherria.eus/orduna-presentacion-de-

regresando-al-futuro/ 

 

● ERREKONDO, Jakoba. EAThink. Elikadura eta Hezkuntza Globala 

hezkuntza formalean. I. liburuxka: Ikas-unitateak. In: Bizibaratzea [linean]. 

2018.  

Eskuragarri: https://www.bizibaratzea.eus/liburua/eathink-elikadura-eta-

hezkuntza-globala-hezkuntza-formalean-i-liburuxka-ikas-unitateak 

 

 

 

http://www.elikaherria.eus/orduna-presentacion-de-regresando-al-futuro/
http://www.elikaherria.eus/orduna-presentacion-de-regresando-al-futuro/
https://www.bizibaratzea.eus/liburua/eathink-elikadura-eta-hezkuntza-globala-hezkuntza-formalean-i-liburuxka-ikas-unitateak
https://www.bizibaratzea.eus/liburua/eathink-elikadura-eta-hezkuntza-globala-hezkuntza-formalean-i-liburuxka-ikas-unitateak
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b) Aramaio genero-ikuspegitik: proposamen 

berdintzaileak 

I. Kazetaria naiz (LMHko Lehenengo Zikloa) 

Proiektu honen garapenean hainbat baliabide erabiliko dira: argazkiak, bideoak, 

testigantzak… Horiek haurren ideiak eta hausnarketa pizteko erabiliko dira. 

Azken xedea: kazetarien elkarrizketetan jasotako testigantzak publiko egitea hainbat 

baliabide erabiliz (webgunea, eskolako pasilloak, kultura-etxeko hormak…) eta 

kultura-etxean mahai-inguru bat egitea. 

Jomuga goian aipatutakoa izanik, proiektu honetan gehienbat landu nahi den testu 

mota elkarrizketa da. 

Hasierako faseari ekin baino lehen, gela girotuko dute irakasle eta ikasleek. Hiru 

esparru jorratzea proposatzen da eta bakoitzean garai ezberdinetako argazkiak 

jarriko dira. Esparruak ondorengo hauek lirateke: jolasak, etxeko lanak eta lanbideak. 

Argazkiak aukeratzeko orduan, kontraesanak agerian utziko dituztenak hobetsiko 

ditugu. Adibidez, sexuen arabera banatutako garai bateko eskolako argazkiak (gelan, 

jolasean…) eta gaur egungoak. 

Behin gela girotuta, argazki horien inguruan hitz egingo dute: zer ikusten duten, zerk 

ematen dien atentzioa, haien iritzia… 

Aurkezturiko esparruez gain, haiek ere beste batzuk proposa ditzakete. Lan hori egin 

ostean, hainbat arazo-egoera iradokiko zaizkie. 

Arazo-egoerak:  

● Jolas ugari ezagutzen dituzue, baina ba al da nesken edo mutilen jolasik?  

● Etxe batean lan ugari dago egiteko. Nork egiten du? Nork egin behar du? 
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● Ba al da emakumezkoen edo gizonezkoen lanbiderik?  

Gaien interes-maila denon artean eztabaidatuko dute, eta ikasleek taldeka erabakiko 

dute zer arazo edo egoera landu nahi duten. Horiek interesatzen zaien arazo edo 

egoera berri bat ere proposa dezakete. 

Hori egin ostean, ekintza jakin batzuk garatuko dira: 

 

Hasierako fasea 

Ikasleek taldeka aukeraturiko egoeraren barruan aurrezagutzak eta hipotesiak jasoko 

dituzte orri batean. Ondoren, gaiaren inguruko dokumentazioa bilduko dute eta 

horretarako, tresna edo baliabide anitzak erabiliko dituzte: liburutegia, ahotsak.eus 

ataria, bideoak… (baliabide horien ikerlana egingo du irakasleak, ikasleen lanaren 

bidelagun izateko). Hori egin ostean, hainbat gai aurkezteko eta horien inguruan hitz 

egiteko mahai-inguru bat egingo da. Egoeraz baliatuko dira ikasleak mahai-

inguruaren antolaketa, funtzioak, etab. lantzeko. 

 

Garapen-fasea 

● Proiektu honetako ardatz nagusietako bat talde-lana izango da, eta lau edo 

bost partaideko taldeak adostuko dira. Ikasleek elkarrizketak egin beharko 

dituzte kazetari bilakatzeko eta aurkeztutako gaietan sakontzeko. Goiena eta 

EITBko elkarrizketa saioen atalak ikusiko dituzte, eta egiten diren galderak eta 

elkarrizketatuen profilak aztertuko dituzte.  

 

● Hori egin ostean, talde bakoitzean erabaki beharko da nor elkarrizketatu eta 

zer galdera egin. Helburua, betiere, gai jakin horien artean bat aukeratzea da, 
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eta horietatik zenbait iritzi edo egoera jasotzea izango da, eta noski, adin 

ezberdinekoak. Txantiloi batean jasoko dituzte elkarrizketatuen izenak eta 

galderak. 

 

● Ikasleak elkarrizketatuekin harremanetan jarriko dira, eta galderak 

grabagailuarekin jasoko dituzte. Material horrekin elkarrizketatuen testigantza 

jasoko da txantiloi batean. Bertan, elkarrizketatuaren argazkia, datu orokorrak 

eta elkarrizketaren emaitza laburtua idatziko dute. Lan hori errazteko, gelan 

elkarrizketa-ereduak landuko dira. 

 

● Talde bakoitzak ikaskideei aurkeztuko die elkarrizketen emaitza. Jasotako 

testigantza aintzat hartuta, eztabaidatzea proposatzen da: bakoitzaren rolak 

zeintzuk diren adierazi beharko dute… Horren ostean ondorioak aterako 

dituzte. Berdintasuna landu nahi da iritzien azterketa kritikoa eginez.  

 

● Talde bakoitzak elkarrizketen azken emaitza eta gai bakoitzari dagozkion 

argazkiak bilduko ditu eskolako pasillo eta kultura-etxea girotzeko. 

 

● Mahai-inguruaren prestaketa lanerako, hainbat lan egingo dituzte: talde 

bakoitzak gonbidatua eta kazetaria adostu eta egingo diren galderak edo 

gaiak jaso beharko ditu. 

 

● Goitb-koak gonbidatuko ditugu mahai-ingurua grabatzeko helburuarekin. 

Horretarako gonbidapen-gutun bat egingo dute ikasleek, besteak beste, 

landuko diren gaiak aurkezteko. 
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Proiektu honen prestaketa lanerako eta sortuko diren gai edo esparruetarako, 

hainbat pertsonarekin edo talderekin elkarlana egitea aurreikusten da:  

● Jubilatuen taldea: garai bateko jolasak, horien ikuskera, eta abar 

jasotzeko. 

● Aramaioko Emakumeen Taldea eta Udaleko berdintasun teknikaria: 

berdintasunaren gaia lantzeko. 

● Herriko kirol eta aisialdi taldeak: herriko ohituren eta errealitatearen 

diagnosia egiteko. Aramaioko kirolari esanguratsuak, Maider Unda 

(borrokalaria), esaterako. 

● Lanbide anitzetan dihardutenak… 

 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

Proiektuari amaiera emateko, aplikazio- eta komunikazio-fasea egingo dira; baita 

azken xede direnak ere. 

Lehenik eta behin, eskolako eta kultura-etxeko hormak girotuko dira sorturiko 

materialarekin. Eskolako eta udaleko webgunea eta albiste zerbitzua erabiliko dira 

horren berri emateko. Horrez gain, familiei eta ikaskideei egindako lanaren eta 

ondorioen azalpenak emango zaizkie eskolan eta kultura-etxean bisitaldi gidatuak 

eginez. 

Mahai-ingurua kultura-etxean: herrian txartelak ezarriko dira eguna eta ordua 

zehazteko, eta herria bera mahai-ingurura gonbidatzeko. Hitzordua eskolako 

webgunea eta udaleko “berriak” atalean argitaratuko da. Goitbko lagunei grabatzera 

etortzeko gonbidapena egingo zaie.  
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Lagungarriak diren baliabideak 

o URQUIJO, Jose Manuel. Gure aiton amonen jolasak. In: gorputz heziketa.net 
[linean]. [unitate didaktikoa]. Kontsulta. 2018/10/08 

 
Eskuragarri:  
 
http://www.gorputzheziketa.net/datos/docs/169/GURE%20AITON-

AMONEN%20JOLASAK%20(Jose%20Manuel%20Urquijo).doc 

o BERRITZEGUNEA B01. Gelarako idazketa proiektuak. Deskribapena. In: 
Sites.google [linean]. [kontsulta] 2018-10-10. 

Eskuragarri:  
 
https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/system/app/page

s/search?scope=search-site&q=elkarrizketa 

o PEÑAFIEL, Gaizka. Infernuko hauspoa. Josune Arakistain (Huntza). In: 
Youtube [linean]. [bideoa]. 2017. 14:30 min. 

 
Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=Uo7KNs2rRuE 

 

o BERRIA TB. Emakumezkoen arraunaren inguruan. In: Youtube [linean]. 
[bideoa]. 2017. 20:54 min. 

 
Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=AxiEYdX2yKc 

 

http://www.gorputzheziketa.net/datos/docs/169/GURE%20AITON-AMONEN%20JOLASAK%20(Jose%20Manuel%20Urquijo).doc
http://www.gorputzheziketa.net/datos/docs/169/GURE%20AITON-AMONEN%20JOLASAK%20(Jose%20Manuel%20Urquijo).doc
https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/system/app/pages/search?scope=search-site&q=elkarrizketa
https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/system/app/pages/search?scope=search-site&q=elkarrizketa
https://www.youtube.com/watch?v=Uo7KNs2rRuE
https://www.youtube.com/watch?v=AxiEYdX2yKc
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II. Miresten dudan emakumea (LMHko Bigarren Zikloa) 

Proiektu honen urratsen bitartez gure asmoa da ikasle bakoitzak bere barne-

behaketa egitea, hau da, miresten dituen edo idolo dituen pertsonen inguruko 

azterketa kritikoa egitea.  

Gehienetan, telebistako pertsonaiak, aktoreak, futbolariak… dira haien ereduak. 

Horrez gain, askotan urrunekoak eta gizonezkoak hartzen dituzte erreferente 

moduan. Hortaz, gure inguruan dauden emakume eta neska ezezagunak balioan 

jarri nahi ditugu, garrantzi handikoak baitira. Helburu hori lortzeko eta hausnarketa 

sustatzeko euskarri edo baliabide hauek erabil ditzakegu: artikuluak, irudiak, 

bideoak, norberaren testigantza… 

Aurreikusten ditugun azken xedeak hauek izango dira: alde batetik, ikasle bakoitzak 

miresten duen emakumea deskribatu eta azaltzen duen aurkezpen-txartela egitea, 

eta horiekin kale-erakusketa bat egitea herrian. Eta bestetik, miretsitako emakumeen 

liburuxka bat egitea, ondoren, bakoitzak ale bat etxera eraman dezan. Herriko 

liburutegian ere ale pare bat utziko dira. 

Hasteko arazo-egoera hau proposatuko dugu: guztiok dugu idolo bat eta gehienetan 

famatuak izaten dira: futbolariak, pilotariak, aktoreak… Urrutira jotzen dugu beti, eta 

askotan gizonezkoak dira gainera. Baina ba al duzue zuen idolo edo eredu den 

emakumezkorik zuen inguruan edota familian? 

Proiektu honetan gehienbat landuko diren testu motak deskripzio- eta argudio-testua 

izango dira. 

Hasierako fasearekin hasi aurretik, ikasle bakoitzari bere idolo edo miresten duen 

pertsona zein den pentsatu eta informazioa gelara ekartzeko eskatuko zaio. 
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Hasierako fasea 

Lehenik eta behin, ikasle bakoitzari miresten duen pertsona bat aurkezteko eskatuko 

zaio. Hori egin ostean, hainbat galdera egingo ditugu: zergatik miresten duzu 

pertsona hori? Ezagutzen al duzu? Nongoa da? Galdera horiei erantzunda, talde 

hausnarketa bideratuko du irakasleak. Lan horretan, arlo hauek landu daitezke: 

generoa, pertsonen ezaugarriak, famatua izatea zer den… 

Horretan laguntzeko ondorengo euskarri hauek ere erabil daitezke: 

o GOIBERRI. Eider Mujika. “Rugbi zelaian eredu”. In: Goiberri [linean] 

[artikulua]. 2018. 

Eskuragarri: http://goiberri.eus/2018/07/17/eider-mujika-errugbi-zelaian-eredu/ 

o GALARRAGA, Ana. Lorea Argarate. “Zorte bilatu eta zaindu duen neska naiz”. 

In: Zientziakaiera [linean] [artikulua]. 2017. 

Eskuragarri: https://zientziakaiera.eus/2017/05/05/lorea-argarate-zortea-bilatu-

eta-zaindu-duen-neska-naiz/ 

o GOROSTIDI, Xabi. “Maiatza, urte osorako eredu”. In: Goiena [linean] 

[elkarrizketa]. 2018. 

Eskuragarri:  

https://goiena.eus/arrasate/1529926060972-maiatza-urte-osorako-eredu  

o MIRANDA, Jon. “Ispilu aurrean jarri, biluzi eta ederra naizela errepikatzen diot 

nire buruari”. In: Ataria [linean] [elkarrizketa]. 2016 

Eskuragarri: 

https://ataria.eus/amasa-villabona/1458302299669-ispilu-aurrean-jarri-biluzi-

http://goiberri.eus/2018/07/17/eider-mujika-errugbi-zelaian-eredu/
https://zientziakaiera.eus/2017/05/05/lorea-argarate-zortea-bilatu-eta-zaindu-duen-neska-naiz/
https://zientziakaiera.eus/2017/05/05/lorea-argarate-zortea-bilatu-eta-zaindu-duen-neska-naiz/
https://goiena.eus/arrasate/1529926060972-maiatza-urte-osorako-eredu
https://ataria.eus/amasa-villabona/1458302299669-ispilu-aurrean-jarri-biluzi-eta-ederra-naizela-errepikatzen-diot-nire-buruari
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eta-ederra-naizela-errepikatzen-diot-nire-buruari 

o REKONDO, Mikel. Maite ditut denak. In: Youtube [linean] [bideoa]. 2018. 3:10 

min. Euskaraz.  

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=4AIEX2BPp9U 

o OLATIS. Abizena baino lehen izena daukagu. Miren Amuriza eta Maddalen 

Arzallus. In: Youtube [linean] [bideoa]. 2014. 12:07 min. Euskaraz. 

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=jpLH2QuuAC4 

 

Garapen-fasea 

o Arazo-egoera aurkeztuko zaie ikasleei: guztiok dugu idolo bat eta gehienetan 

famatuak izaten dira: futbolariak, pilotariak, aktoreak… Urrutira jotzen dugu 

beti, eta askotan gizonezkoak dira gainera. Baina ba al duzue zuen idolo edo 

eredu den emakumezkorik zuen inguruan edota familian? Nor da? Zergatik?  

Talde handian egingo dute lehen partekatze saioan. Hori egin ostean, ume 

bakoitzari miresten duen emakumearen datu bilketa egiteko eskatuko dio 

irakasleak. 

 

o Txantiloi bat adostuko da guztion artean. Bertan datuak, zergatiak, 

ezaugarriak, eta abar jasoko dira, eta gelan deskripzio- eta azalpen-testuak 

landuko dituzte irakasle eta ikasleek: ezaugarriak, esaldi-egiturak, besteak 

beste. Hori egin ostean kontrol-zerrenda adostuko dute. 

 

https://ataria.eus/amasa-villabona/1458302299669-ispilu-aurrean-jarri-biluzi-eta-ederra-naizela-errepikatzen-diot-nire-buruari
https://www.youtube.com/watch?v=4AIEX2BPp9U
https://www.youtube.com/watch?v=jpLH2QuuAC4
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o Talde txikietan (3-4 pertsona) txantiloia eta kontrol-zerrenda banatuko zaie. 

Bakarka txantiloia betetzen hasiko dira, eta testua berrikusteko taldearen 

laguntza izango dute. Laguntza behar izanez gero, irakaslearena ere izango 

dute. 

Ondo-testua eginda dagoenean, edizio lanetan hasiko dira taldeka. 

Horretarako Publisher  edo Canva programak erabiliko dituzte.  

Edizioarekin amaitzeko, miresten ditugun emakumeen liburuxkarako azala 

adostuko dute. 

 

o Talde handian kale-erakusketarako kontrol-zerrenda adostuko da, eta talde 

txikian txartelen diseinuak landuko dira. Txartelen edizioa Canva programa 

erabiliz egingo da. Erakusketetako hainbat txartel-eredu landuko dira lan hori 

egiteko. 

 

Aplikazio-eta komunikazio-fasea 

o Miresten ditugun emakumeak erakusketa egin aurretik, eskura dituzten 

guneetan jakinaraziko da, hala nola eskolako web-orrian, udalean eta herriko 

leku esanguratsuenetan (liburutegian, kiroldegia, oharren guneetan…). Hori 

egin ostean, kale-erakusketa egiteko tokiak identifikatu eta txartelak eskegiko 

dituzte. 

o Bakoitzarentzako liburuxka egin eta etxera eramango dute. Liburutegiko 

arduradunari ere liburuxkaren zenbait ale eramango dizkiote. 

Proiekturako hainbat lotura interesgarri 
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o BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA. Hormako mezuak (1886-1975). In: 

Museobilbao [linean]. 2018. 

Eskuragarri: https://www.museobilbao.com/eu/exposiciones/mensajes-desde-

la-pared-238 

o BERRITZEGUNEA B01. Gelarako idazketa-proiektuak. Bibliografia. In: 

Sites.google [linean]. [kontsulta] 2018-11-20. 

Eskuragarri: 

https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/genero-

testualak/2-1-biografia/biografia2 

o BERRITZEGUNEA B01. Gelarako idazketa-proiektuak. Deskribapena. In: 

Sites.google [linean]. [kontsulta] 2018-11-20. 

Eskuragarri: 

https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/genero-

testualak/2-2-deskribapena/2-gelan-lantzeko-materiala 

o AGINAGALDE, Alexander eta beste batzuk. Emakumea zientzian. In: Ehu 

[linean]. [kontsulta] 2018-11-21 

Eskuragarri: 

https://www.ehu.eus/documents/2007376/2110212/Zientziaren+historian+zeh

ar+emakumeak+izan+duen+garrantziaren+inguruko+gida 

 

 

 

https://www.museobilbao.com/eu/exposiciones/mensajes-desde-la-pared-238
https://www.museobilbao.com/eu/exposiciones/mensajes-desde-la-pared-238
https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/genero-testualak/2-1-biografia/biografia2
https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/genero-testualak/2-1-biografia/biografia2
https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/genero-testualak/2-2-deskribapena/2-gelan-lantzeko-materiala
https://sites.google.com/site/b01gelarakoidazketaproiektuak/genero-testualak/2-2-deskribapena/2-gelan-lantzeko-materiala
https://www.ehu.eus/documents/2007376/2110212/Zientziaren+historian+zehar+emakumeak+izan+duen+garrantziaren+inguruko+gida
https://www.ehu.eus/documents/2007376/2110212/Zientziaren+historian+zehar+emakumeak+izan+duen+garrantziaren+inguruko+gida
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III. Eta nik zer egin dezaket? (LMHko Hirugarren Zikloa) 

Proiektua aurrera eramateko, euskarri hauek izango ditugu eskura: proiektuaren 

gidoia, txantiloia, errubrika, bideoak, artikuluak, etab. Horiek izango ditugu oinarri, 

haurren interesekin eta Aramaioko Talde Feministaren laguntzarekin batera, 

Aramaioko eta munduko pertsonen jarrerak, aurreiritziak eta mikromatxismoak 

aztertzeko, ondorioak ateratzeko eta nork bere etorkizuneko jarrerak definitzeko. 

Eta nik zer egin dezaket? proiektuaren azken xedea hau izango da: herritarrentzat 

mikromatxismoen eta horien ondorioen inguruko esketxak bilduko dituen bideo bat 

ekoiztea. Bertan, jarrera horiek agerian jarriko dira, eta ikasleek ekiditeko bideak 

erakutsiko dituzte. 

Proiektuari hasiera emateko, arazo-egoera hau proposatuko dugu: genero-

indarkeria kasuak maiz entzun eta ikusten ditugu, baina zerk eragiten ditu? Guk zer 

egin dezakegu horiek eragozteko? 

Gehienbat landuko diren testu motak elkarrizketak eta antzerki-testuak izango dira. 

Hasiera faseari ekin baino lehen, gaia nola landu nahi dugun definitu nahi dugu. 

Lanketa honetarako, Aramaioko Talde Feministaren eta udaleko berdintasun 

teknikariaren laguntza eta aholkularitza izango dugu. 

Mikromatxismoak eta horien ondorioak lantzeko, bide hau egin nahi dugu: 

o Hasierako puntua sexu-genero sistemaren sozializazioa izango da. Bertan, gai 

hauek landu daitezke: koloreak eta generoa, arropa eta generoa, 

jolasak/kirola eta generoa, harremanak eta generoa, etab. 

o Horiek lantzean, agerian jarriko dira botere-harremanak, hau da, gizonezkoen 

boterea eta emakumezkoen zapalkuntza. Mikromatxismoek botere-harreman 
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hori iraunarazten dute: telebistako mandoa nork izaten duen, ate ondoan nork 

egiten duen lo, autoa nork gidatzen duen, medikuarenera nork eramaten 

dituen umeak, parkean nor egoten den umeekin… 

o Gizartean ezarritako estandar horietatik ihes egiten duena jomugan izaten da 

sarri askotan, eta hortik erator daitezke isekak (maritxu, marimutil…) edo 

genero-indarkeriak (psikologikoak eta fisikoak). 

Interesgarria iruditzen zaigu, lehen aipatutako kolektiboen laguntzaz gain, irakasleek 

horren lanketarako Amelia Barquinek egindako hainbat argitalpen aztertzea. 

o UNIRIOJA. Amelia Barquin. In: Dialnet [linean]. [argitalpenak] Kontsulta 2018-

11-28. 

Eskuragarri: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=14154 

Harremanak edo sexu-genero sistema aztertzeko, Amelia Barquinek erabili ohi duen 

taularen inguruan lanketa egitea proposatzen dugu. 

Sexua Generoa Genero-adierazpena Sexualitatea 

ARRA gizona maskulinoa emakumeak gustuko 

EMEA emakumea femeninoa gizonezkoak gustuko 

Inter. 

 

Gizartean dugun estandar horien barruan honelako jarrerak edo pentsatzeko erak 

sortu ohi dira: [arra+gizona+maskulinoa+emakumeak gustuko] edo 

[emea+emakumea+femeninoa+gizonezkoak gustuko]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=14154
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Baina, arra eta emakumea bada, femeninoa eta gizonezkoak gustuko izan behar 

dituela uste da. 

Eta nekez jasotzen ditugu beste aukera batzuk, esaterako: 

[emea+emakumea+maskulinoa+gizonezkoak gustuko]. 

Gelan aurretiko lanketa hau egitea, eta nork bere burua aztertu eta ondorioak 

ateratzea beharrezkoa ikusten dugu. Hori dela eta, horren ostean hasierako faseari 

ekingo diogu. 

Hasierako fasea 

Arazo-egoera aurkeztuko da: indarkeria matxista kasuak maiz entzun eta ikusten 

ditugu, baina zerk eragiten ditu? Guk zer egin dezakegu hori eragozteko? 

Talde txikietan elkartuko gara eta horien inguruan hitz egingo dugu. Idazkariak orri 

batean jasoko ditu sortzen diren ideia nagusiak. Hori egin ostean talde handiari 

aurkeztuko zaizkio ateratako ideiak eta ondorioak. 

Garapen-fasea 

o Bukaerako xedea zein den azalduko zaie ikasleei, hau da, mikromatxismo 

esketxak egingo direla eta horiek bideoan grabatuko direla. Xede horretara 

iritsi ahal izateko antzerki- eta elkarrizketa-testuak landuko dituzte talde 

handian. Lagungarri izango dute horretarako Mikel Martinezek duen web-orria; 

bertan eskola antzerkia, bakarrizketak, gidoi laburrak… aurki ditzakegu. 

 

MARTINEZ, Mikel. Teatro testuak. In: mikelmartinez.eus [linean]. [antzerki-

testuak]. Kontsulta 2018-10-30. 
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Eskuragarri: http://mikelmartinez.eus/teatrotestuak/ 

 
o Aramaioko talde feminista gelara gonbidatu daiteke mikromatxismoen gaia 

lantzeko eta horien ondorioen inguruan hitz egiteko. 

 

o Ondoren, hiru edo lau pertsonako taldetan elkartuko dira eta bertan 

mikromatxismoak lantzen hasiko dira. Horretarako, artikulu, aldizkari eta 

webguneak erabil daitezke, hona hemen batzuk: 

 
ZABALONDO, Olaia. “Mikromatxismoan dago indarkeria matxistaren oinarria”. 

In: Hitza [linean]. [artikulua] 2016. 

 
Eskuragarri: 

http://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/2016/02/12/mikromatxismoan-dago-

indarkeria-matxistaren-oinarria/ 

 
URBIETA, Amaia. “Mikromatxismoa”. In: Gaztezulo [linean]. [artikulua]. 2014. 

Eskuragarri: https://www.gaztezulo.eus/albisteak/mikromatxismoa 

 

MENDIGUREN, Izar. “Mikromatxismoa egunero edozein tokitan ikusi daiteke”. 

In: Aiaraldea [linean]. [artikulua] 2014 

Eskuragarri: 

https://aiaraldea.eus/komunitatea/izar%20mendiguren/1481105873382-

mikromatxismoa-egunero-edozein-momentutan-ikusi-daiteke 

 

EZTANDA TELEBISTA. Mikromatxismoa bistaratuz. In: Youtube [linean]. 

[bideoa]. 2015. 3:00 min 

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=w0RHXwRU2vU 
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ERNAI. Mikromatxismoa. In: Youtube [linean]. [bideoa]. 2014. 1:32 min 

Eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=_wgZaN04twQ 

 

o Talde handian esketxen gidoia egiteko kontrol-zerrenda adostuko da. Hori egin 

ostean, hiru edo lau pertsonako talde txikietan, zein mikromatxismoren esketx 

egingo duten erabakiko da. 

 

o Gidoia egin ostean, bideoan grabatu eta horren editatze lana egingo da. 

Horretarako Movie maker programa erabil dezakete. Esketxaren grabaketa 

egiteko atrezzoa (argazkiak, kartelak, eta abar) kontuan izango da. 

 
 

 
Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

o Bideoen emanaldirako, gonbidapena luzatuko zaio herriari bide hauek erabiliz: 

eskolako webgunea, udaleko berriak saila, kartelak ohiko lekuetan ezarrita. 

o Aramaioko plazan dagoen Sastiña baselizan, ikasleek beren bideoen 

aurkezpena egingo diote herriari.  

o Eskolako eta udaleko webgunean eskegiko dituzte bideoak. 

https://www.youtube.com/watch?v=_wgZaN04twQ
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