Ikastetxeetarako
proposamen didaktikoa
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नम ते नेपाल Namaste Nepal
SARRERA
Ikastetxeetara elkartasuna, berdintasuna, konpromisoa, kontsumo arduratsua
edo erantzunkidetasuna ekartzeko asmoz sortutako ikasmateriala da hau.
Aniztasun etnikoa ndorioz, ikastetxeetan derrigorrezkoa egiten da “kulturarteko
pedagogia” kontzeptuaren erabilpena eskoletako irakaskuntza lana eta kultur
aniztasuna bateragarri egiteko. Bateratze horretan irakaskuntza prozesuak
aniztasuna errespetatu eta bazterkeriarik gabeko eredu hezigarri-kohezigarri
batean oinarritze aldera ekarpenak burutzen ditu.
Kulturartekotasunak, inklusioak, eta bizikidetzak berdintasunean, begirunean,
tolerantzian, elkartasunean, onarpenean eta duintasunean hezteko premia
dute. Balio hauek guztiak indartu beharra dago berdintasunezko eta bidezko
gizarte eredua lortze aldera.
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ABIAPUNTUA
EAEko curriculuma (Heziberri)
Konpetentzia sozial eta zibikoa.
Nork bere burua, norberaren taldea eta bizi duen mundua ezagutu eta ulertzea
da, gizarte-zientzien jakintzak eskuratuz, kritikoki interpretatuz eta erabiliz;
zientzia horien berezko prozedurak eta metodologiak erabiltzea, autonomiaz
eta herritarrei dagokien arduraz jarduteko bizitzaren ohiko egoeretan, gizarte
guztiz demokratikoa, solidarioa, inklusiboa eta askotarikoa lortzeko bidea
urratzearren.

Nafarroako curriculuma (LOMCE)
Balio Sozial eta Zibikoak.
Balio Sozial eta Zibikoen arloak laguntzen du, hein handi batean, umeen
hezkuntzarako eskubide unibertsala bermatzen, bide eman diezaien haien
ahalbideak ahalik eta gehien garatzeko, giza eskubideen errespetuan eta
funtsezko askatasunetan oinarritutako hezibidea jasotzeko eta bizitza arduratsu
bat bere gain hartzeko, desberdintasunak toleratzen dituen gizarte libre batean.
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HELBURU OROKORRAK
✩ Munduan zehar pertsonak zeinen anitzak garen erakutsi.
✩ Nepaleko errealitatea Euskal Herriko eskoletan ezagutarazi.
✩ Bertako emakumeen eguneroko borroka berdintasunerantz erakutsi.

HELBURU DIDAKTIKOAK
● Bi lurraldeotan pertsonen arteko desberdintasunak zein estrukturalak
diren erakustea haien ondorioetaz jabetzeko eta haien haurrean nola
jokatu pentsatzeko.
● Zein

jendarte

eredua

nahi

dugun

hausnartzea,

hura

aztertuz,

jendartearen pertsona guztien ongizatea bilatzeko.
● Ikasle ezberdinen arteko desberdintasunak pertsona aberatsago izateko
helburu bihurtu, haiek ezagutu, errespetatu eta ulertuz.
● Munduko lurralde desberdinetan emakumeek jokatzen dituzten rolak
aztertu,

lanean,

familian, kulturan,hezkuntzan... betetzen dituzten

zereginak identifikatuz.

OINARRIZKO KONPETENTZIAK
● Elkarbizitzarako konpetentzia.
● Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia.
● Izaten ikasteko konpetentzia.
● Arterako konpetentzia.

EDUKIAK
● Kultura desberdinetako ikasle desberdinen artean elkarlanerako eta
lankidetzarako jarrera.
● Irizpide kritikoz jokatzeko ahalmena.
● Adin bereko Nepaleko ikasleen lekuan jartzea.
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● Emakumeen egoerei buruzko sentsibilizazioa.
● Emozioak identifikatzea.
● Gaitasun sozialak.
● Harremanak errespetuz eta berdintasunez ezartzea.

JARDUERAK
1.go saioa
AURKEZPENA ETA NEPALEKO IKASLEEN EGUNEROKOA ETA ZERTAN
LAGUNTZEN ARI GAREN.

Materialak: Aurkezpen azalpena, bideoak,
jolasak.

inzentsu usaina-tikka, Nepaleko

Denbora: Saio 1.
Taldea: 5-6. maila
Taldekatze mota: Guztiak taldean. (gehienez 25-30eko taldeak, bestela talde
gehiago sortu).
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Garapena:
Hasiera-hurbilketa. Saioaren hasieran galdera batzuk luzatu, adibidez (Nork
daki non dagoen Nepal? Zein herrialderen ondoan? Nolako paisaia duela uste
duzue, basamortua, itsasoa, mendiak? Zuetako norbaiten etxekoren bat izan da
noizbait Nepalen? Zertan? Zein sinismen edo erlijiotakoak direla uste duzue
Nepalen? Zerbait gehiago badaki norbaitek Nepali buruz, mesedez kontatu
orain.
Aurkezpen ikusi sarrera bezala. Bertan paisaia, ikonoak, eguneroko bizitza eta
Gamdhariyako ikasgela bat erakusten dira.
Proiektua zein garaitan eta nola hasi zen azaldu. Aitorren bidaia,
Bideitzeneko taldekideak hurrengo urteetan bertaratu eta egin duten lana, gero
jasotako laguntza irakasle talde batengandik (STEILAS sindikatuaren bitartez).
Proiektuarekin zertan lagundu nahi diegun bertako ikasleei. Eskola
berritzen, komunak eta egunero erabiltzen dituzten lekuak hobetzen…
Euskal Herriko hainbat ikastetxetako ikasleekin elkartasun harreman polit
bezain berezi bat sortzen (Laukiz, Iruña, Lekeitio).
Elkarren artean lan trukaketak sustatzea.
Nepalen oso bertakoa den inzentsua eta erlajazio-meditazioa ezagutu.
Singing bowls. Usaindu, sentitu, entzun, probatu.
Nepaleko jolasak. T
 abak, etabar.

2. saioa
NEPALEKO EMAKUMEEN EGOERA ETA GURE PROIEKTUAREN BIDEZ
BERAIEKIN EGITEN ARI GAREN BIDEA.
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Materialak: Gamdhariyako emakumeei buruzko azalpena eta aurkezpena,
Dashain eta Tihar ospatzeko musika aparatua, margoak eta leku irekia.
Denbora: Saio 1.
Taldekatze mota: Guztiak taldean (25-30)
Garapena:
Aurkezpena, bideo eta argazkiekin. E
 makumeen ahalduntzeak edozein
gizartetan berdintasunerako bidean duen garrantzia, Nepaleko emakumeen
egoera, eta ahalduntzearen bidez lortu nahi dena.
Dashain eta Tihar ospakizunak. P
 atioan, musika eta koloreekin, elkartasuna
eta berdintasunaren jaiak ospatu.
AZKEN XEDEA-PROPOSAMENA.
Euskal Herriko ikastetxeetan hasi eta Nepalen bukatuko den “Elkartasuna
ehuntzen” murala. Saioak bukatzean, ikasle bakoitzak bere irakasleekin,
honelako borobil bat egingo du (marraztu eta ehundu), eta guztiekin mural anitz
bidaiaria osatuko dugu. Esan bezala, Gandhariyako gazteek jarraituko dute
osatzen.
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 zalpena:
A
www.hellowonderful.co/post/easy-cardboard-circle-weaving-for-kids/

EBALUAZIOA
Bi saioen bukaeran Nepali eta bertako jendeari buruzko ikasleen ezagutzak edo
sentsibilitatea ebaluatzeko erabiliko da.
Behaketa sistematiko baten bidez ebaluatuko da ikasleen parte hartzea.
Unitatea bukatzean, berriz, ikasleen banakako eta taldeko lana baloratuko da,
ezarritako irizpideen arabera.
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Bestalde, jarduera bakoitzaren bukaeran jarduera bera ebaluatuko da; hots,
zerk funtzionatu duen eta zerk ez, nola antolatu den gela, denbora, ikasleen
motibazioa, taldekatzea…
Ebaluatzeko irizpideak
• Ea ohartzen den munduko beste haurrenganako ditugun estereotipoez.
• Ea ezagutzen duen honako hitz hauen esanahia: errespetua, elkarlaguntza,
eskuzabaltasuna, elkartasuna, berdintasuna.
Ebaluatzeko teknikak: behaketa
Ebaluatzeko tresnak:
• Irakasleak egunero egindako jarraipena.
• Ikasle bakoitzaren historia. Bertan bilduko dira haien lanaren balorazioa, lan
esanguratsuen bilduma eta unitatea garatzean egindako ahozko ekarpenak.
• Egindako lanak.

Ikasleen ebaluazioa
• Zer gustatu zaien gehien eta zer gutxien?
• Zer ikasi dute edo zertaz jabetu dira?
• Zerk harritu ditu gehien?

STEILAS sindikatuaren Eilastasuna hezkuntzarako fondoak lagundutako proiektua
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