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Hezkuntza programa online

AURKEZPENA
Zumalakarregi Museoko hezkuntza programa
berritua aurkezten dizuegu. Hezkuntza eskaintza
presentzialaz gain, eskaintza birtuala sortu dugu
Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza,
Batxilergoko eta Goi Mailako ikasleei zuzenduta.
Proposamen honek eskola kurrikulumaren
edukien osagarri izan nahi du, aniztasunaz,
migrazioaz eta gorabeeratxua izan zen XIX.
mendeko Euskal Herriko historiaz, aldaketa
politiko, kultural, ekonomiko eta sozialen inguruan
gogoeta sustatuz.

KONTAKTUA ETA
ERRESERBAK
Informazio edo erreserbetarako 943 88 99 00
telefono zenbakira deitu edo
mzumalakarregi@gipuzkoa.eus helbidera idatzi
dezakezue. Zuzenean museoko hezkuntza
arduraduna den Eider Arruti-rekin kontaktatzeko,
earruti@k6gestioncultural.com helbidearen bidez.
Tarifa orokorra: online zerbitzuak 1€ kostua
izango du ikasleko.

ORDUTEGIA

Museoa

ESKOLAN

Martxoaren 1etik, Urriaren 31era:
Asteartetik larunbatera eta jai egunak: 10:00-14:00
eta 16:00-19:00. Igandea: 10:00-14:00.
Azaroaren 1etik, Otsailaren 28ra:
Asteartetik ostiralera eta jai egunak: 10:00-14:00.
Larunbatak eta jai egunak: 10:00-14:00 eta 16:0019:00.
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ANIZTASUNA
ETA MIGRAZIOA
Nori gomendatua: Lehen Hezkuntzako 4. eta 5.
maila.
Lanketa eremua: Migrazioa, kultur aniztasuna
eta sentsibilizazioa.
Iraupena: Ordu eta erdi.
Helburu espezifikoa:
Migrazioa gizakiari datxekion elementu
moduan aurkeztea.
Kultur aniztasunaren aberastasuna aurkeztea.
Ezberdin sentitzearen arriskuak aurkeztu eta
kontzientzia soziala sustatzea.
Deskribapena: Animalien migrazioa aurkeztuko
dugu, migrazioaren kontzeptuaren inguruan
lanean hasteko. Ondoren Carlotaren ipui
kontakizunarekin jarraituko dugu. Pertsonaia
honen ibilbideak, ezberdin sentitzearen
errealitatea aurkezteaz gain migrazioaren
gaiarekin jarraitzeko. Aniztasun kulturala aurkeztu,
euskal tradizio zein irudi historikoekin eta
munduan zehar dauden estetika ezberdinak
aztertuz. Azkenik, film animatua ikusi
aniztasunaren aberastasuna aurkezteko eta
balioan jartzearen garrantzia erakusteko.

LEHEN HEZKUNTZA |
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MIGRAZIOA ETA
HISTORIA
Nori gomendatua:
Lehen Hezkuntzako 6. maila eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza.
Lanketa eremua:
Migrazioa, kultur aniztasuna eta sentsibilizazioa.
Iraupena:
Ordu eta erdi.
Helburu espezifikoa:
Migrazioa gizakiari datxekion elementu
moduan aurkeztea.
Egunerokotasunean eragina duten gizarte
fenomenoekiko hausnarketa kritikoa
sustatzea.
Pentsamendu kritikoa eta kontzientzia
sustatzea belaunaldi berrien artean, eztabaida
sozialetan parte hartzea bultzatzea.
Konpetentziak:
Enpatia garapena: migratzailearen lekuan
ipiniz.
Gaur egungo migrazioaren fenomenoetako
ezaugarri bereziak ezagutzea.
Gure inguru hurbileko gizarte-aniztasunari
buruzko sentsibilizazioa.
Deskribapena:
"LEOPOLDINA ROSA: gaur egungo istorio bat” aldi
baterako erakusketaren edukien bidez, migrazio
prozesuei buruzko hausnarketa egiteko aukera da.
Gizakiaren historiatik barrena paseo bat
proposatzen duen unitate didaktikoa da, euskal
migrazioa eta egungo migrazio mugimenduak
barne.
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GUZTIOK GARA
MIGRATZAILE
Nori gomendatua:
Lehen Hezkuntzako 6. ,aila eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza.
Iraupena:
Epe luzeko proiektua. Gutxieneko 5 saioetatik hasi
eta ikastetxe zein irakasleak erabakitzen duen
arte.
Helburu espezifikoa:
Migrazioa gizakiari datxekion elementu
moduan aurkeztea.
Egunerokotasunean eragina duten gizarte
fenomenoekiko hausnarketa kritikoa
sustatzea.
Pentsamendu kritikoa eta kontzientzia
sustatzea belaunaldi berrien artean.
Eztabaida sozialetan parte hartzea bultzatzea.
Konpetentziak:
Kontzientzia sortzea, ikaskuntza sustatzea,
sentsibilizazioa, gogoeta garatzea, ikuspuntu
berriak hurbiltzea, pentsamendu kritikoa indartzea
eta ikerketa baliabideak ezagutzea.
Deskribapena:
Migrazioaren gaiaren hurbilketa bat egin, ahozko
historiaren, eta eduki historikoen
bitartez. Proiektua garatzeko baliabide didaktikoak
eskaintzeaz gain, museoak dinamizatuko du saioa.
6 ataletan bereizitako material didaktiko bat
garatu da honetarako. Bertan baliabide
audiobisualez gain, lan materiala ere izango da.
Taldearen adinera egokitutako material
gehiagarriaren bidez dinamika ezberdinak
gauzatuko dira.

LH ETA DBH|
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DBH ETA BATXILERGOA |

XIX.MENDEA
ONLINE
Nori gomendatua: Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza eta Batxilergoa.
Lanketa eremua:
Lehenengo Gerra Karlista
Bigarren Gerra Karlista
Foruak eta Kontzertu Ekonomikoa
Karlismoaren interpretazioak historian zehar
Zumalakarregi anaiak; Tomas eta Migel.
Iraupena: Ordu bat.
Helburu espezifikoa:
XIX. mendeko Euskal Herriko gakoak ezagutzea
Zumalakarregi anaien pentsaera ezberdinak
ulertzea
Estatu liberalaren eraikuntza gatazkatxua
ulertzea
Konpetentziak:
Hiztegi espezifikoa eskuratzea.
Errealitate sozial, gaur egungoa eta historikoa
ulertzea.
Pentsaera erlatibista garatzea: perpektiba
ezberdinak izatea, lantzen diren gairekiko
duauden pentsaera ideologiko ezberdinak
ezagutzea.
Deskribapena:
Museoa bisitatzea ezinezko duten hezkuntza
taldeek, Museoaren baliabide didaktikoak online
eskuratzeko aukeran datza. Plataforma birtualen

Museoa

bidez, museoko edukiak eskolara iritsi eta

ESKOLAN

inguruan jarduteko aukera.

ikasgelan material audiobisual eta ikonografia
historikoen bidez, mende gatazkatxu honen

Oharra: Museoak online material didaktikoa
eskainiko du modu autonomoan landu nahi
dutenen kasuan.
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HEZKUNTZA
PROGRAMA
OSOA

Oharra: “Leopoldina Rosa: gaur egungo istorioa”
aldi baterako erakusketa abenduaren 31ean
amaitzen denez, dinamika presentziala ezin izango
da gauzatu, bai ordea online formatukoa.

Museoa

ESKOLAN
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| INFORMAZIO GEHIGARRIA

ELEMENTU
OSAGARRIAK
IRAKASLEENTZAKO
AHOLKUAK
Aurretiazko bilera birtual bat gauzatuko da,
jarduera taldearen beharretara egokitzeko
helburuarekin.
Irakasle eta museoaren artean adostuko da
erabilitako plataforma birtuala, dinamikaren
luzapena eta online material didaktikoa
jasotzeko aukera.
Museoa irakasle eta zentroen beharretarko
prest egongo da uneoro, babesa eta
orientazioa emateko.

ARTXIBO AKTIBOA
Museoak webgunearen atal honetan XIX.
mendearen inguruko informazio ugari jasotzeko
aukera duzu (www.zumalakarregimuseoa.eus).
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