Solasean 2016 – GIDA DIDAKTIKOACON OTROS OJOS.
Interculturalidad e integración

BESTE BEGIRADA BATEKIN.

Kulturartekotasuna eta integrazioa

SOLASEAN gaurkotasun eta gazteentzat interresgarri den gai baten inguruko eta
guztiontzat irekita dagoen gazte solasaldi bat da. Ekintza hau Gasteizko Elizbarrutiko
Gazte pastoraltzako Ordezkaritzak eta Gazteok XXI elkarte kulturalak antolatzen dute.
Jasoltzaileak:
* 3. Eta 4. DBH, Batxilergoa, FPko zikloak (14 urtetik aurrera).
Helburu nagusia: Kulturartekotasunaren balioaz ohartzea.
Helburu didaktikoak:
* Ondorengo kontzeptuak bereiztea: kulturaniztasuna, pluraltasun kulturala eta
kulturatekotasuna.
* Gure gizartean kultur dibertsitateari nola egiten diogun aurre aztertzea.
* Kulturartekotasunaren aurkako aurreiritzien eta zurrumurruen inguruan hausnartzea.
* Integrazioa eta kulturartekotasuna lortzen laguntzen duten jarrerez ohartzea.
Metodologia:
* Gida didaktikoa landu 2 saioetan (lan pertsonala eta taldeko lana).
* Solasean lehiaketetan parte hartu: ipuina eta klipmetraia.
* Gazte solasaldia eta sarien banaketa Hegoalde Gizarte Etxean 2016ko otsailaren
19an 19:30etan.
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1. SAIOA
(Irakaslearentzat)
ALDEZ AURRETIKO GOGOETA
1. SARRERA
Gaur egun gure gizartean kultura eta etnia anitz dira, eta hori areagotu egingo da
etorkizunean, ez bakarrik kultur aniztasunagatik, baizik eta beste kulturen eta
azpikultura minoritarioen genesia gertatuko baita. Urte gutxitan pasa gara gizarte
monokulturala izatetik gizarte multikulturala izatera, herrialde gehienetan gertatzen ari
diren migrazio fluxuen ondorioz.
Giza eta kristau baloreetan oinarritutako gizarte batek ahalbideratu behar du
kulturarteko gizarte bat, non kulturak elkarrekin bizi diren eta elkarri eragiten dioten
errespetuz eta giza eskubideen barruan. Gizarte gizatiartua eta gizartzeratzailea
izateko ez da nahikoa egiaztatzea gizarte plurikulturala garela (kultura askotakoa), eta
era berean, ezin gara konformatu gizarte multikulturala izatearekin, non kulturak
elkarrekin bizitzera mugatzen den. Pertsona bezala eta gizarte bezala hazteko,
pertsona eta kultura guztien artean eraiki behar dugu kulturarteko gizarte bat, non
pertsona guztiak elkarrekin bizi diren, elkar errespetatzen duten, elkarri laguntzen
dioten, elkarrekin erlazionatzen diren eta elkarren osagarri diren.
2. KONTZEPTU BATZUK ARGITZEA:
KULTURA, PLURALTASUN KULTURALA, KULTUR ANIZTASUNA ETA
KULTURARTEKOTASUNA
2.1. KULTURA
Kultura da norbanakoak, kontuan hartuta testuinguru konkretu baten giza talde baten
kidea dela, hartutako sinesmen, ohitura, ezagupen, praktika, balore eta abarren
multzoa. Kultura pertsona bakoitzaren identitatearen zatia da eta eraiki egiten gaitu
gizakiak bezala. Gizartean eskuratzen da, heziketaren bidez eskuratzen da zentzu
zabalean, hazten garen neurrian eta gizartearen bizitzan parte hartzen dugun heinean.
Finean, gizakiak gizatiartzeko eraikitzen dituen kultura erlazio anitzen emaitza da .
Kulturaren ideia… gizarte jakin baten bizi estiloari buruzkoa da, norbanakoek
elkarrekin, beste izakiekin eta Jainkoarekin erlazionatzeko duten berezko moduari
buruzkoa da. Hala ulertuta, kulturak herri baten bizitza osoa bere hartzen du. Herri
bakoitzak, bere bilakaera historikoan, garatu egiten du bere kultura legezko
autonomiaz. (FRANTZISKO, Evangelii Gaudium Aholku hitz apostolikoa, 2013.11.24, zbk.
115)
Kultura zerbait dinamikoa da, herri batek berregiten du etengabe; belaunaldi
bakoitzak hurrengoari transmititzen dio existentzia-egoeren aurreko jarrera sistema bat
eta belaunaldi berri horrek birformulatu egiten du bere erronkei aurre egiteko. Gizakia
bere kulturaren aita eta semea da aldi berean. (FRANTZISKO, Evangelii Gaudium Aholku
hitz apostolikoa, 2013.11.24, zbk. 122)
2.2. PLURALTASUN KULTURALA
Plurikulturitatea edozein gizartetan gerta daitekeen fenomenoa da, migrazio
fenomenoen ondorioa da eta kulturen aniztasuna dakar berekin. Plurikulturitatea da
hainbat kultura batera agertzea eta euren artean harremanak izatea lurralde batean.
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Ez da zehazten kulturen arteko erlazioa ona edo txarra den, aukera guztiak posible
baitira (axolagabetasuna, liskarrak, segregazioa, elkarbizitza…).
2.3. KULTUR ANIZTASUNA
Kultur aniztasuna da lurralde batean hainbat kultura batera egotea, baina batera baino
ez daude, ez baitago bizkidetzarik; ondoan egonda ere, ez dira erlazionatzen.
Erlaziorik ez dutenez, ez da posible pertsonak edo gizartea orokorrean kulturalki
aberastea. Kulturak espazioan loturik daude, baina ez arlo sozialean.
2.4. KULTURARTEKOTASUNA
Kulturartekotasuna pertsonen arteko eta berariazko identitate kulturaleko taldeen arteko
komunikazio eta eragin-trukeko prozesua da. Ez da onargarria kultura batek beste
batekin nagusitasun erlaziorik izatea; denbora osoan elkarrizketa eta errespetua sustatu
egiten da eta horrekin batera kulturen arteko integrazioa eta elkarbizitza aberatsa.
Kulturartekotasun terminoak berekin dakar espazio berean elkarrekin bizi diren kulturen
arteko komunikazio adikorra. Elkarren aberastasun prozesua gertatzen da, eta
ondorioz, berdintasun egoera batean kultura bakoitzaren errekonozimendua eta
balorazioa (intrintsekoa zein estrintsekoa).
Kulturartekotasuna kultura batzuk elkarrekin bizitzea da, errespetua eta berdintasunplanoak oinarri. Halaber, abiapuntua du kultura guztiak duinak eta baliagarriak direla,
beti ere pertsona guztientzako giza eskubideak errespetatu eta sustatzen badituzte.
Kulturartekotasuna ulertzen dugu filosofia bat bezala. Saiatu egiten da lortzen aniztasun
kulturala kultur desberdintasunak ulertzen saiatuz, jendeari lagunduz estimatzen eta
gozatzen hainbat kulturek euren bizitzan eragindako ekarpenak, eta era berean,
ziurtatzen edozein pertsonak parte har dezakeela kultura hesiak eraisten.
Kulturartekotasunak balioa izango du kulturek elkar onartzen dutenean, elkar
errespetatzen dutenean, elkarrekin bizi direnean eta elkar elikatzen dutenean, hartara,
bide emango diote plirikulturitate espazio bati zeinean kultura bakoitzak bere
eskubideez eta kultura “ahizpak” ematen duenaz gozatzen duen. Kulturartekotasunak
elkarrizketa eta kulturen arteko hurbilpena sustatzen du.
3. KULTURARTEKOTASUN PROZESUAREN ALDIAK
Kulturartekotasunaren erlazio prozesua bost alditan bana daiteke:
Topaketa: elkarreragina onartzea, identitatea ezartzea, itxaropenak
aurkeztea.
 Errespetua: duintasunez tratatzea, subjektu moduan tratatzea. Elkarri
errespetuz aditzea eta pertzepzioak eta sinesmenak askatasunez adieraztea.
Bestea aitortzea (errealitatea antzemateko beste eredu batzuk badirela
onartzea).
 Elkarrizketa horizontala: elkarri eragitea aukera berdintasuna abiapuntu.
Onartzea ez dagoela egia bakar bat. Jabekuntza, Erlazio horizontal bat
eraikitzea berdintasunean.
 Elkar ulertzea: bestea(k) ulertzea. Elkar aberastea, sintonia, oihartzuna (bestek
planeatutakoa ulertzeko eta bereganatzeko gaitasuna eta gogoa). Enpatia.
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Sinergia: Ikuspuntu bakar batetik eta modu independentean lortzen zailak
diren emaitzak lortzea. Aniztasunaren balorea, non bat gehi bat bi baino
gehiago diren.

1. ARIKETA: GAIAREN ETA KONTZEPTUEN AURKEZPENA
1. Gaiaren aurkezpena Solasean 2016ko goiburuan oinarrituta: “BESTE
BEGIRADA BATEKIN. Kulturartekotasuna eta integrazioa”.
2. “Kultura” hitza definitu guztion artean.
3. Lehengo diapositiba begiratu (Kulturaren definizioa) eta irakasleak diapositiba
hori azaltzen du.
4. Bigarren eta hirugarren diapositiba begiratu ( Kulturaniztasuna &
Kulturartekotasuna). Aldez aurreko hausnarketan oinarrituz eta irudi honetaz
lagunduz irakasleak kulturaniztasunaren eta kulturatekotasunaren arteko
desberdintasunak azaltzen ditu.
5. Guztion artean erantzuteko:
“Zein motatako gizartean bizi gara, kulturaniztuna edo kulturartekoa? Zergatik?”
1. DIAPOSITIBA: (1. ERANSKINA)
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2. DIAPOSITIBA: (2. ERANSKINA)

3. (3. ERANSKINA)
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2. ARIKETA : ERREALITATEAREN AZTERKETA
Memory jolasa:
Bi aldiz imprimatu ondorengo irudi bakoitza, bikoteak sortuz. Irudi guztiak ahoz behera
jarri eta nahastu, ondoren irudiak biratu gabe mahaian zehar zabaldu irudi guztiak.
Jolasa bikote deberdinak aurkitzean datza. Pertsona bakoitzak bere txandan bi irudi
biratzen ditu, berdinak baldin badira puntu bat lortzen du eta jarraitzen du jolasten,
desberdinak baldin badira berriro biratzen ditu irudi horiek ahoz behera jarriz eta
hurrengo pertsonak jarraitzen du jolasten. (Dinamika hau taldeka egin daiteke, irudiak
ahoz behera arbelan jarriz eta ez dute bakarka jolasten baizik eta taldeka).
Ariketa honen helburua irudi bakoitzarekin gelan elkarrizketa sortzea da eta modu
horretan bizi garen egoera aztertzea:
 Zer agertzen da irudi honetan? Zer iradokitzen dizu irudiak lantzen ari garen
gaiarekin erlazionatuz?
Landuko dituzten irudiak ondorengoak dira: (4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e ERANSKINA)

Kultura desberdinen arteko lankidetza.

Kultura desberdineko pertsonak gauza bera eta elkarrekin
lan egiten.

Grafikoa:
Euskal
Herriko
atzerriko biztanleria 1998-2015
bitartean.

Pertsona etorkinek lurralde berrira egin
behar duten egokitzapena.
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Kultura desberdineko pertsonak gela berean.

Lan-integrazioa.

Kulturartekotasuna. Elkarrekin lan egin guztien ona lortzeko.

Lankidetza eta elkarrekiko laguntza.

Kultura
desberdineko
edota
lurralde
derberdineko pertsonek egiten dizkiguten
ekarpenen inguruko hausnarketa.

Pertsona etorkinen eta lanaren inguruko
hausnarketa (aurreiritziak). Aurreiritziak 2.
Saioan landuko ditugu, baina irudi hau gainetik
komenta dezakezue.
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3. ARIKETA : ZERGATIAK ETA ONDORIOAK
Chambao abeslariaren “Papeles mojados” abestia entzun letra aurrean izanda;
ondoren egoera honen zergatiak eta ondorioak aztertu galdera hauen bidez: (5.
ERANSKINA)

“PAPELES MOJADOS”- CHAMBAO
Miles de sombras cada noche trae la marea,
navegan cargaos de ilusiones que en la orilla se
quedan.
Historias del día día, historias de buena gente.
Se juegan la vida cansaos, con hambre y un frío que
pela.
Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su
lugar,
el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echo a
llorar.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños
papeles mojaos, papeles sin dueño.
Muchos no llegan se hunden sus sueños
papeles mojaos, papales sin dueño.










Frágiles recuerdos a la deriva desgarran el alma,

cala todos los huesos el agua los arrastra sin
esperanza.
La impotencia en su garganta con sabor a sal,
una bocanada de aire le da otra oportunidad.
Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar,
el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echo a llorar. (bis)

Zein egoera islatzen du
abesti honen egileak?
Horrelako egoera antzeko
bat bizi duen norbaitek
ezagutzen duzu?
“Papeles mojados, papeles
sin dueño” Zein egoeran
ailegatzen dira persona
hauek gure herrialdera?
Jar ezazu bere egoeran,
Zer sentitzen dute persona
hauek? Zeren bila datoz?
Zergatik gertatzen da hau?
(ZERGATIAK)
Zein ondorio ditu egoera
honek? (ONDORIOAK)

Muchos no llegan, se hunden sus sueños
papeles mojaos, papeles sin dueño.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños
papeles mojaos, papeles sin dueño. (bis)
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2. SAIOA
(Irakaslearentzat)
1. AURREIRITZIAK ETA ESTEREOTIPOAK
Hasteko, ‘aurreiritzia’ eta ‘estereotipoa’ kontzeptuak argituko ditugu:
Estereotipoa: normalean negatiboak diren ezaugarri batzuen egozpena taldeko kide
batzuen aldetik talde osoari.
Aurreiritzia: kontrako eta mesfidantzazko jarrera gizatalde jakin bateko norbaiti, hain
zuzen ere talde horretako kide delako.
Estereotipoak pertzepzio objektiboaren mailan sortzen dira eta ezagutzaren zati dira,
hau da, gure jakintza eta sinesteen barruan daude.
Belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren estigmak dira.
Aurreiritziak, ostera, pertzepzio subjektiboaren mailan sorten dira eta emozioafektibitate osagaiaren, hau da, sentimenduen barruan daude. Aurreiritziak,
estereotipoarekin batera azaltzen den karga emozionala dira.
Estereotipoen alderdi esanguratsu batzuk:
- Diskurtso kolektiboaren jabe egiten dira.
- Azalpen bakun eta erredukzionistak darabiltzate.
- Epe laburrera baizik ez dute begiratzen.
- Legeak egiteko eran eragiten dute.
Aurreiritzien alderdi esanguratsu batzuk:
- Iritziak, aurretik esperientzia zuzen edo egiazkorik izan gabe.
- Pertsonak baztertu, alde batera utzi edo menperatu egiten dituzte.
- Beti dira negatiboak.
- Eskubideen galera legitimotzat jotzen du.
Laburbilduz:
ESTEREOTIPOA  PENTSAERA
AURREIRITZIA  SENTIMENDUA
BAZTERKETA  JARDUERA
Komunikabideek zeresan handia izaten dute informazioa objektibotasunez
transmititzerakoan, baina, askotan, informazioa nola aurkezten eta adierazten duten
ikusita, aurreiritzien konplize bihurtzen direla esan daiteke. Berri txarraren izenburua
idazterakoan, delako berri horretako protagonista den pertsonaren jatorria, kultura edo
etnia nabarmentzen dute, informazio hori ezinbestekoa ez bada ere eta, ondorioa,
delako jatorri, kultura edo etnia horretako pertsonekiko aurreiritziak eragiten dituzte.
Estereotipoek eta aurreiritziek gure gizarteko gizon eta emakumeen arteko
bizikidetasuna eragotzi egiten dute. Eta, askotan, bazterketa eragiten dute.
2. ZURRUMURRUAK
Aurreiritziekin batera ez dira ZURRUMURRUAK falta izaten eta hauek bazterketa
areagotu baizik ez dute egiten.
Zer dira zurrumurruak? Zurrumurruak pertsona, talde edo gertaerei buruz ahoz aho
esaten direnak dira, beti ere, beraien egiatasuna frogatu gabe; sinesgarritasuna izaten
dute, ez horiek egiaztatzeko froga zuzenik dagoelako, horiek sinisten dituen lagun asko
dagoelako baizik.
9

3. ZURRUMURRUAK DESEGITEKO JARRAIBIDEAK
Elkarrizketa da zurrumurrua desegiteko biderik eraginkorrena, nahiz eta horretarako
errezeta magikorik ez izan. Prozesu luzea behar da pertsonen estereotipo eta
aurreiritziak aldatzeko. Kontua ez da inor konbentzitzea, elkarrizketaren bidez
hausnarketara bultzatzea baizik. Jarrera positibo eta lasaia nahitaezkoa da,
irribarreari eusteaz batera, norgehiagoka kaltegarria izan daiteke-eta.
Nolakoa izango da elkarrizketa? Jarraibide batzuk

Nola susper dezakegu elkarrizketa?







Errespetua erakutsiz: beste pertsona eta bere arrazoiak errespetatzeak
konfiantzazko giroa dakar.
Arretaz entzunez: entzute arretatsua lagungarri da bestearen pentsamenduak,
sentimenduak eta jarduerak ulertzeko eta berak dioenaren zentzuaz jabetzeko.
Bestea baloratuz: zurrumurruak geure kezka eta beldurrei lotuta daude. Beste
pertsonaren kezkak ulertzea eta aitortzea ezinbestekoa da nork bere harmena
suspertzeko.
Arreta jarriz: beste pertsonak esaten duenean arreta jartzeaz batera, delako
pertsona horrek entzun zaitzala eta arreta jar dezala lortu behar duzu.
Une egokia aurkituz: pertsona batengana edonoiz eta edonon hurbiltzen bagara,
baliteke desegoki gertatzea.
Lasaitasunari eutsiz: jarrera positiboak elkarrizketaren arrakasta ahalbideratzen
du.
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4. JATORRIAN GEUREAK DIRELA USTE DUGUN BAINA BEREZ EZ DIREN GAUZAK
(INFORMAZIO GEHIGARRIA):
Kultura guztiek dute beraien ondarea, beraien ezaugarriak eta guzti horrek osatzen du
gure nortasuna. Hona adibide batzuk:
 Prozesu historiko espainiarra: mestizajea eta beste kultura batzuen (iberiarrak,
zeltiarrak, grekoak, feniziarrak, kartagotarrak, erromatarrak, bizantziarrak,
arabiarrak, berebereak, eslaviarrak, frankoak, e.a.) maileguak.
 Buruzapia: Gaur egun, eztabaida eragiten du baina gure kulturan, Espainiakoan
nahiz Euskadikoan, duela gutxira arte, batez ere herrietako emakume guztiek
zeramaten buruzapia.

HIJAB - BURUZAPIAK:




Trikitixa: euskal kulturaren musika-tresnatzat jotzen da, baina, benetan, ITALIAR
JATORRIKO haize-instrumentua da eta XIX. gizalditik aurrera baizik ez da Euskal
Herrian erabiltzen. .
Fútbol Club Barcelona: 1899.eko azaroaren 29an sortu zen, urte bereko urriaren
22an ‘Los Deportes’ aldizkarian argitaratutako iragarkiaren bitartez Hans Gamper
suitzarrak deitutako hamabi futbolzaleren eskutik. Taldearen sortzaileen artean, sei
espainiar, hiru ingeles, bi suitzar eta aleman bat zeuden. Taldeari hasieran eman
zitzaion deitura ingelesez zegoen: «Football Club Barcelona». Walter Wild
ingelesa izendatu zuten presidente, bildutako guztien artean, bera zelako
edadetuena. F.C. Barcelona taldearen sorrerako bilera 1899.eko azaroaren 29an
ospatu zen Solé gimnasioko arma-aretoan. Masferrerrek (‘Los Deportes’ eta ‘El
Mundo Deportivo’ aldizkarien sortzailea), hauxe zioen artikuluan: «Se trató
extensamente del nombre y colores que adoptaría el club, quedando acordado,
como título de la sociedad es de Football Club Barcelona y los colores los azul y
grana, que son, sino estamos equivocados, los mismos del F.C de Basilea, al que ha
pertenecido hasta hace poco el ex campeón suizo Hans Gamper, nuestro estimado
amigo». Gamperrek Tesino suitzar kantoiko ezkutuaren koloreak zirelako aukeratu
zituela ere esan zuen batek baino gehiagok.

1. ARIKETA : ESTEREOTIPOAK – AURREIRITZIAK – BAZTERKETA
1. Kontzeptuak argitu: ESTEREOTIPOAK – AURREIRITZIAK – BAZTERKETA eta
hauen eragina komunikabideetan.
2. Ondorengo bideoa ikusi eta estereotipo eta aurreiritzien arrazoi eta ondorioei
buruz hausnartuko dugu:
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Arrazakeria Mexikon: https://www.youtube.com/watch?v=oOZmtcv9WR0
Bideo honetan argi eta garbi ikusiko dugu nola eragiten duten estereotipo eta
aurreiritziek haurrengan eta horrek bazterketazko jarrera dakarrela.
Bideoa bukatzean, ondorengo galderei erantzungo
elkarrizketan jardungo dugu:
 Zer dela-eta gertatzen da hau? (ARRAZOIAK)
 Zein ondorio du? (ONDORIOAK)

diegu

eta

gelan

2. ARIKETA : ZURRUMURRUAK
1. Kontzeptuak argitu: ZURRUMURRUAK.
2. Dinamika: “… pentsatu dut noizbait”
Helburua: guk geuk erabiltzen edo entzuten ditugun edo erabil edo entzun izan
ditugun eta gure inguruan hedaturik dauden estereotipoak, aurreiritziak eta
zurrumurruak aipatu.
Adibideak laguntzailearentzat:
 “Ilehoriak lerdoak dira”.
 “Gazteek jaia baizik ez dute buruan, arduragabeak dira”.
 “Gizonek ez dute negarrik egiten”.
 “Katalanak zekenak dira”.
 “Bilbotarrak harroak dira”.
 “Emakumeak sexu ahula dira”.
Ikasleak taldeka bana ditzakegu, ahalik eta zurrumurru gehiago ateratzeko;
talde-lanaren ostean, bateratze-lana egingo dugu talde handian. Guk geuk
erabili edo entzun izan ditugun benetako egoera batzuk eta egoera hori bizi
izan zuten pertsonen erantzuna azal ditzakegu.
3. Ondorengo bideo honetan, gure gizartean etorkinen inguruan dauden
zurrumurruak umorearen bidez aurkeztuko zaizkigu:
“Etorkinek
eragiten
dituzte
arazo
guztiak”
https://www.youtube.com/watch?v=-pxQR068FTw

–

El

Intermedio

Elkarrizketan jardungo dugu bideoari buruz:
 Entzun ditugu noizbait zurrumurru horiek?
 Geuri ere bururatzen ote zaizkigu zurrumurru horiek?
4. Zurrumurruak deseginez:
Ondorengo galdera hau egin ikasleei:
NOLA DESEGIN DITZAKEGU ZURRUMURRUAK?
“ZURRUMURRUAK DESEGITEKO PISTAK” delakoaren inguruan jardungo dugu
beraiekin.
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3. ARIKETA : KULTURARTEKOTASUNA ETA ETORKIZUNA
1. KULTURARTEKO GIZARTEA oinarritzat hartuta, esan ondorengo esaldiak
egiazkoak (E) ala gezurrezkoak (G) diren:
Era dinamikoan egin daiteke; bi aukera daude: lehena, gelaren alde batean jar
daitezela, erantzuna egiazkoa ala gezurrezkoa den (E, horma batean eta G,
bestean) kontuan hartuta; bigarrena, E dela uste dutenak eserita gera daitezela
eta zutik G dela uste dutenak. Batzuen eta besteen artean elkarrizketa piztea
da kontua, eta arrazoi dezatela zergatik uste duten egiazkoa ala gezurrezkoa
dela. Ez da beharrezkoa esaldiz esaldi elkarrizketan jardutea, nahikoa da
deigarrienekin egitea.
a) Kulturek elkarri eragiteko ez ca nahitaezkoa elkar aitortzea. (G)
b) Kultrurartekotasunak gainerako kulturen jarduera, ideia eta ohiturak
zuzentzat hartzea eskatzen du. (G)
(Argibidea irakaslearentzat: muga giza eskubideetan dela adierazi)
c) Kanpotik datorren kultura da beti onartu egin behar dena. (G)
d) Kultura arteko bizikidetza egokian kulturek elkarri eragiten diote, elkar
errespetatzen dute eta elkar ulertzen dute. (E)
e) Ezagutzen ez duguna ulertzeko, ezinbestekoa da elkarrizketa. (E)
f) Ez dugu kanpokoaz fidatu behar, kultura desberdina duelako. (G)
g) Nireak ez diren sustraiak dituztenek ezertan ez datoz bat nirekin. (G)
h) Beste kultura batzuk ulertzeko, ezinbestekoa da elkarren tradizio eta
bizierak errespetatzea. (E)
i)

Hainbat arrazoi daude (bizi-baldintzak, familia, lana…) nork bere
herrialdea uzteko. (E)

j)

Euskaldunok inoiz ez gara atzerrira joan lan-aukera berrien bila. (G)

2. HEXALOGOA. (6 ideia) JARDUERA ZUZEN, KULTURARTEKO GIZARTEA
ERATU AHAL IZATEKO:
Talde txikitan banatuta, kulturarteko gizartea eratu ahal izateko ezinbestekoak
diren jarduera onen hexalogoa prestatuko dute.
(Horretarako hezitzaileak “KULTURARTEKOTASUN PROZESUAREN ALDIAK”
1. saiorako dinamikan jasotzen den hezitzailearentzako aurreko hausnarketako
3. puntua erabil dezake argibide bezala).
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5. ARIKETA : IDATZI IPUIN BAT (Solasean 2016ko lehiaketarako)
Idatz ezazu ipuin bat Solasean 2016ko gaiarekin
erlazionatuta:
BESTE
BEGIRADA
BATEKIN
Kulturartekotasuna eta integrazioa. Idazten hasi
baino lehen kontuan izan ondorengo betebeharrak:
 Kontakizuna ezin izango da izan orrialde eta
erdi baino luzeagoa, hau da, 4.000
karaktere hutsuneak barne, gehienez.
 Erabili beharreko letra mota Arial 10 izango
da (lerroartea normala izango da).
 Istorioak izenburua behar du.
 Aurkeztutako
lanak
berezko
sorkuntzak
izan
behar
dira
eta
kulturartekotasunarekin zerikusia izan behar dute. Lan guztiek integrazioa,
bizikidetza ona eta kulturen arteko interakzioa sutatzen dituen giza eskubideen
errespetuan oinarritutako gizartearen aldeko apustua islatu behar dute.
 Aurkeztutako lanek bat egiten ez badute lehiaketaren oinarriekin, ezin dira
sarigai izan.
 Bakarrik SOLASEAN 2016 GIDA DIDAKTIKOA landu duten gazteentzat.
(6. ERANSKINA)
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