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Aurten, ikasleei ikaskuntza-zerbitzuko esperientzia bat egiteko aukera eman eta animatu

nahi diegu, haien ingurune zuzenean parte hartze bitartekoa izanez.

Ikasketa-zerbitzua metodologia praktikan jartzeko aukera ematen da, ikaskuntza-prozesuak

eta komunitateari zerbitzu emateko prozesuak proiektu bakar batean uztartuz. Ikasleek, aldi

berean, inguruneko benetako beharretan lan egiten ikasiko dute, hura hobetzeko.

MgE-n komunitatearen beharrak identifikatu ditugu, lan egin ahal izateko. Hemen

ikastetxeentzako ikaskuntza-zerbitzuaren proposamen bat egiten dizuegu.

Ikasturte honetan, 2021-2022 ikasturtean, Bilboko San Frantzisko auzoko proiektu batekin

lankidetzan aritzea proposatzen dugu, eta, beraz, Bizkaiko ikastetxeei proposatzen diegu

proposamen honetan interesa izanez gero gurekin harremanetan jar daitezela, lankidetza

adosteko eta ikastetxe bakoitzaren beharretara egokitzeko.

Zerbikas-en Ikasketa eta zerbitzu solidarioren sakelako gidan oinarriturik, hemen

ikaskuntza-zerbitzua zer den eta zer ez den azalduko dugu.

LH-N IKASKETA-ZERBITZUA
MARTXAN JARRIZ

 

https://www.zerbikas.eus/wp-content/uploads/2016/01/0_eu.pdf
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Ikasketak zerbitzua hobetzen du, ikasitakoa errealitatera eraman daiteke ekintza

moduan eta, horri esker, kalitateko zerbitzua eskaintzen zaio erkidegoari.

Zerbitzuak ikasketa hobetzen du, motibatu egiten du, zentzua ematen dio, bizi-

esperientzia ematen dio eta, horri esker, ikasketa berriak ateratzen dira.

“Ikasketa eta zerbitzua hezkuntza-proposamena da, eta ikasketa zein erkidegoarentzako

zerbitzua bateratzen ditu ondo egituratutako proiektu bakar batean. Bertan, hain zuzen ere,

parte-hartzaileek ikasi egiten dute eta, aldi berean, inguruneko benetako premietan lan

egiten dute, hobetzeko asmoz”

Bere izenak ondotxo adierazten duenez, Ikasketa eta zerbitzu solidario guztiek ezagututako

bi elementuren ondorioz sortutako binomioa da (ikasketa eta zerbitzu solidarioa). Izan ere,

bat egitean, errealitate berria sortzen dute, eta bakoitzak banan-banan dituen eraginak

biziagotzen dira:

IetaZSn, asmo pedagogikoa eta asmo solidarioa uztartzen dira. 

ZER DA IKASKETA-ZERBITZUA?
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IKASKETA 

ZERBITZUA

PROIEKTUA

PARTAIDETZA AKTIBOA

HAUSNARKETA

5 oinarrizko eskakizun eman behar dira: 

Ikasketa sistematizatuta egon behar da, eman beharreko zerbitzuarekin eduki behar du

zerikusia eta protagonistek prozesua baino lehen, bitartean eta ondoren ikasiko dutena

azaldu behar du. Ahal dela, oso interesgarria da IetaZSko proiektuak eta ikasketa

kurrikularrak lotzea. . IetaZSri esker, diziplina arteko edukiak landu eta zeharkako

trebetasunak sustatu daitezke.

Zerbitzua benetakoa izan behar da, eta inguru hurbil edo globalaren benetako premiei

erantzun behar die, ingurune hori hobetzeko asmoz. (zerbitzua ekintza asistentzialistetatik

aldendu behar da)

Asmo pedagogikoa argia izan behar da, eta hezitzaileak hezkuntza-proiektuaren plangintza

zein ebaluazioa egin behar ditu..

IetaZSko esperientziak neska-mutilen partaidetza aktiboan eta protagonismoan oinarritu

behar dira. Proiektuaren fase guztietan protagonista izan behar dute.

IetaZSn, ezinbestekoa da aukeratutako prozesuari, egindako ikaskuntzei eta zerbitzuaren

eraginari buruz hausnartzea.

 
NOIZ EMATEN DA IetaZS-a?

 
 



Koop SF 34 kooperatiba eta Kamanga estudioa ezagutzea. Lankidetza zehaztea (orduak eta

produktua/egin beharreko produktuak, ikaskuntzen bilketa, lanegunak...)

Kamanga estudioa San Frantzisko auzoan ezagutara emateko ikus-entzunezko materiala

diseinatzea.

Ikus-entzunezko materialaren diseinua egingo da, material hauek diseinatzen kontuan hartu

beharreko  balio etikoen inguruko sentsibilizazioa egingo da sare-sozialeko edukian..

IetaZS arlo askotan gara daiteke: herritarren parte-hartzea, osasunaren sustapena, nazioarteko

lankidetza, ingurumena, pertsonei hurbileko laguntza... Kasu honetan, Bilboko San Frantzisko

auzoko erakunde bat identifikatu da, Koop SF 34 izenekoa (Afrikako coworking-gunea),

estigmatizazioaren aurka borrokatzen saiatzen dena, kultura-aniztasunari balioa emanez,

etaekintzailetza-proiektuen bidez migratzaileak gai direla gizarteari modu askotako ekarpenak

egiteko erakusten duena.

Bere azken proiektuetako bat "Studio Kamanga" grabazio-estudioa garatzea izan da. Estudio

horretan grabazioarekin, ikus-entzunezko materialen sorkuntzarekin eta abarrekin lotutako hainbat

zerbitzu eskaintzen dira. Koop SF 34k, komunikazio-helburu batekin, azterlanaren baliabideak

aprobetxatu nahi ditu auzoari ikusgarritasuna emateko.

Ikasketa-zerbitzu proiektu gisa egiten den proposamena, ikastetxeetako parte-hartzaileek ikus-

entzunezko materialak garatzea da, Koop SF 34-ren lana auzoari ezagutarazteko eta grabazio-

espazioa auzoko beharren eskura jartzeko.

Halaber, azterlana sortu eta sareetan zabaltzen diren ikus-entzunezko materialek jaso behar

dituzten balio etiko eta solidarioei buruz sentsibilizatzeko eta komunikatzeko gune gisa balio

dezala proposatzen da. 

Koop SF 34 eta ikasle-taldearen arteko lankidetza-prozesua honako hau litzateke:

Zure ikastetxeak parte hartu nahi badu, idatzi ecosfron.euskadi@ecosfron.org helbidera edo deitu

 722 371 633 zenbakira eta adostu egingo dugu ikaskuntza-zerbitzua lan-formatua proiektua abian

jartzeko.

.

BILBOKO SAN FRANTZISKO AUZOAN
IDENTIFIKATUTAKO EREMUA
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