


Hezkuntza gida.

JEDI (A.I.H.G.)
Aniztasunean eta Inklusioan oinarritutako Hezkuntzaren aldeko Gazteak

Desberdintasunak ulertzea eta errespetatzea

Pertsona guztientzako diskurtso inklusiboak harrerakoak  eta errekonozimenduzkoak sustatzea

Gizarte aniztasun eta kulturarteko gizartearen alde lan egitea

Elkarrizketa, talde-lana, enpatia, asertibitatea, errespetua eta entzute aktiboa sustatzea

Neska-mutilak, nerabeak eta gazteak ahalduntzea; alde batetik lider eta bizikidetzaren sustatzaile bihur
daitezen, eta bestetik, GIHen (garapen iraukorrerako helburuen) alde lan egiten duten herritarrekin bat

egin dezaten. (16 eta 17 bereziki).

Hori da J.E.D.I.k proposatzen duena. Plataforma interaktiboa da, eta jolasean, talde-lanean eta
partaidetza aktiboan oinarritutako lau erronkaren bidez, kulturarteko bizikidetza eta bizikidetza inklusiboa
sustatu nahi du ikasgelan.

Lau erronka horiek prestakuntza ibilbide baten barruan daude, eta neska-mutil, nerabe eta gazteei (6 eta
18 urte artekoei) zuzendutako egokitzapenak ditu, haien hezkuntza-mailaren eta adinaren arabera,
hainbat jende daukan gizarte anitz batean bizitzeak duen garrantziaz eta ekartzen duen aberastasunaz
kontura daitezen, eta errespetuzko jarrerak, entzutekoak eta hitz egitekoak sor ditzaten. Azken batean,
mundu bidezkoagoa eta jasangarriagoa elkarrekin eraikitzea da helburua GIHak lortzen ere lagunduz.

Erronka bakoitza ikasle guztiek parte hartze aktiboa izateko sortuko dira. Horrela, partaidetza inklusiboa
eta berdintasunezkoa sustatuko da ibilbidea garatzen den bitartean.

Ibilbideko erronka bat, bi hiru edo laurak egitea erabaki dezakezu, zuretzat zer den egokiena kontutan
hartuz. Parte hartzen duen taldeak egiaztagiri bat lortuko du, non ikasgelak edo ikastetxeak kulturarteko
bizikidetzaren eta inklusiboaren sustapenean modu aktiboan parte hartu duela jasotzen den.

Proposamenean parte hartzeko:

1. Irakurri gida honetan aurkezten dizkizugun erronkak
2. Sakatu webgunean egin nahi duzun erronkan.
3. Izena eman
4. Ikusi informazioa
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1 Erronka - Abiapuntuko plataforma
Erronka honetan, norberak eta taldeak gure hastapenei buruzko ikerketa egin
beharko dugu. Horretarako, mural interaktiboak erabiliko dira, ondorioak
erakusteko.

HELBURUA: Pertsonek leku batetik bestera egindako mugimenduak giza
bizitzaren eta norberaren istorioaren barruan arruntak direla onartzea.

GAITASUN GARRANTZITSUAK:

Herritartasunerako gaitasuna: Giza mugikortasunaren eta migrazioen kontzeptuak ulertzea, eta
pertsonen mugimenduak gizakien ezaugarrietako bat direla onartzea.

Norberaren autonomiarako, gizarterako eta ikasten ikasteko gaitasuna: Norberaren eta nire taldeko
ikaskideen istorioan eta nortasunean sakontzea. Ikaskuntzak eta eguneroko bizitza lotzea..

Hezkuntzarako gaitasuna: Errealitatea ahoz eta idatziz adieraztea.

LANDUTAKO TREBETASUNAK:

Kontzientzia emozionala: Norberaren eta besteen emozioez jabetzea, gizarte-harremanetan nola
erantzuten dugun eta nola komunikatzen garen ulertzen lagunduko digu.

Autoestimua: Nork bere burua ezagutzea eta errespetatzea.

Edonoiz eskura daiteke online

2 Erronka- bidean
Erronka honetan, eskola arteko Kahoot bat egingo da. Beste ikastetxe batzuekin parte hartuko da, eta
giza mugikortasunaren gaur egungo errealitateari buruzko ezagutzak finkatzen lagunduko du.

HELBURUAK:

● Migrazioen eta migrazio-prozesuaren babes, arrazoi eta ondorioen
errealitatea, eta hartutako pertsonen giza eskubideak ezagutzea.

● Ezagutzak ematea estereotipoak, fake news eta zurrumurruak
ezagutzeko eta gaitasun kritikoa sustaatzeko.

GAITASUN GARRANTZITSUAK:

Gaitasun digitala: Informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera sortzailea, kritikoa eta
segurua.

Norberaren autonomiarako, gizarterako eta ikasten ikasteko gaitasuna: Norberaren eta nire taldeko
kideen historian eta identitatean sakontzea. Ikaskuntzak eguneroko bizitzarekin lotzea.

Herritartasunerako gaitasuna: Gizarte, ekonomia, zuzenbide eta politika arloko kontzeptuak eta
egiturak ulertzea, eta munduaren errealitatea ezagutzea.

Matematikarako gaitasuna: Galdera egokiak identifikatzea, eta datuen eta haien egiazkotasunaren
aurrean jarrera kritikoa eta errespetuzkoa izatea.
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LANDUTAKO TREBETASUNAK:

Analisi kritikoa: Informazioa modu kritikoan aztertzea, froga eta argudioekin.

Entzute aktiboa: Norberaren emozioez jabetzea, gizarte-harremanetan nola erantzuten eta
komunikatzen garen ulertzen lagunduko baitigu.

Asertibitatea: Argiak, zintzoak, eta zuzenak izateko gaitasuna, esan nahi duguna esanez, besteen
sentimenduei minik egin gabe.

Jarduera sinkronikoa beste ikastetxe batzuekin, urriaren 17 eta 18an egingo dena. Egun horietatik
aurrera, lan egiteko materiala erabilgarri egongo da ikastetxean lantzeko.

3. Erronka - Iparrorratza
Ihes egiteko joko interaktiboa. Proben bidez ebazten dira aurrera egiteko eta
proposatutako erronka ebazteko gakoak. Toki batetik bestera mugitu behar duten
pertsonek egin behar duten bidearen errealitatearekin lotuta dago erronka.

HELBURUA: Giza mugikortasunaren arrazoiak eta beren jatorriko herrialdea utzi
behar duten pertsonek bizi duten errealitatea.

GAITASUN GARRANTZITSUAK:

Gaitasun digitala: Tresna digitalen erabilera sortzaile eta kritikoa, ikasteko eta gizartean parte hartzeko,
eguneroko bizitzeko arazoak eta egoera konponduz eta horretarako funtsezko informazioa bilatuz.

Kontzientzia eta kulrtura adierazpenetarako gaitasuna: Desberdintasunak ezagutzea, ulertzea,
aintzat hartzea eta haien balioa nabarmentzea.

Herritartasunerako gaitasuna: Kode etikoak eta giza eskubideak ulertzea, norberaren ikuspegiak
adierazteko eta besteenak errespetatzeko gaitasuna, pertsona guztiak onartzeko eta errespetatzeko
gaitasuna.

Matematikarako gaitasuna eta zientzian eta teknologian oinarritutako gaitasunak: Arrazonamendu
matematikoa eta haren tresnak aplikatzeko gaitasuna, errealitatea deskribatzeko, interpretatzeko eta
aurresateko, eta arazoak ebazteko.

LANDUTAKO TREBETASUNAK:

Enpatia: Beste pertsonen tokian jartzeko gaitasuna.

Talde-lana: Helburuak elkarrekin eta modu koordinatuan finkatzea, esfortzuak bateratzea aurrera
eramateko, taldeko pertsona guztiak integratzea.

Elkarrizketa: Barne hartzen ditu entzuten jakitea, hitz egiteko txandak errespetatzea, konfiantza sortzea,
pertsona guztien iritziak onartzea.

Edonoiz eskura daiteke online
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4. Erronka - Planeta
Beste pertsona batzuentzako jarduera bat planifikatzea eta garatzea.
Hori da proposatzen den erronka, migratzaileen inguruko zurrumurruak
eta estereotipoak desmuntatzeko.

HELBURUA: Sentikor agertzea eta harreraren eta abegiaren alde
egitea, eta gorroto diskurtsoen aurka.

GAITASUN GARRANTZITSUAK:

Kontzientzia eta kultura adierazpenetarako gaitasuna: Norberaren eta gizarteko kide sentitzearen
ideiak ulertzea, garatzea eta adieraztea- Kulturen arteko errespetua eta elkarrizketa sustatzea.

Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako gaitasuna: Plangintzarekin, erabakiak hartzearekin (inplikazio
etikoak eta sormena barne hartzen ditu) eta proposamenak gauzatzearekin loturiko mekanismoak
ulertzea.

Herritartasunerako gaitasuna: Errespetu, zainketa, lankidetza eta erantzunkidetasun kultura eraikitzea.
Herritar erantzule gisa jardutea, eta gizarte eta hiritar bizitzan erabat parte hartzea.

Hizkuntzarako gaitasuna: Modu egokian eta testuinguruari egokituta adierazteko gaitasuna, eta
elkarrizketa kritiko eta eraikitzailerako prest egotea, hizkuntzak eta adierazpenak beste pertsonengan
duen eraginaz jabetuz.

LANDUTAKO TREBETASUNAK:

Ekimena eta sormena: Norberaren proiektuak proposatzea, garatzea edo asmatzea; proiektu berriak,
desberdinak eta berritzaileak direnak.

Adimen emozionala: Sentimenduak eta emozioak kudeatzea, haien artean baztertzea eta ezagutza
horiek erabiltzea, norberaren pentsamenduak eta ekintzak bideratzeko.

Frustrazioa kudeatzea: Bizitzan zehar aurkitzen ditugun arazo eta mugei, eta sortzen dizkiguten
eragozpenei aurre egiteko gai izatea.

Edonoiz eskura daiteke online. Jarduera hau ikastetxe barruan edo kalean egin daiteke.
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