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IKERKETA PROIEKTUA

Proiektu hau oso interesgarria litzateke beste ikasgaiekin batera garatzeko, 
hala nola hizkuntzekin eta baloreen ikasgaiekin. 

Industria Iraultzaren funtsezko ondorioetako bat migrazioak areagotzea 
izango da, bai landa-eremuetako barnealdeetakoak, bai kontinenteartekoak, 
azken horiek bereziki XIX. mendearen erdialdetik aurrera. Proiektu honetan, 
zuzenean ezagutuko duzu mugimendu horiek iraganean eta gaur egun 
duten eragina, bai zure ingurune hurbilean, bai helmugako lekuetan. Espero 
dugun bidaia honek hunkitu egingo zaitu eta munduari beste ikuspegi 
batetik begiraraziko dizu.



Emigratzea intentsitate handiko esperientzia da, nazioan eginda eragin handia baldin 
badu, kontinentez aldatzea dakarrena…, pentsa ezazu! Zure mundua, zure harremanak, 
zure lagunak, zure familia atzean uzteak balio eta erabakitasun handia eskatzen du, bidean 
aurre egiteko zailtasun asko eta bakardade handia espero dituztela jakin behar da. 

Zuen lana planteamendu literario bat izango da, nobela, poesia edo komiki formakoa, non 
erosoago sentitzen zareten, Euskal Herriko iraganeko eta gaur egungo migrazioen gaia 
jorratzeko. 

XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen amaieran Amerikak egitera probatzera 
joatea erabaki zuten milaka euskaldunen migrazio-esperientzia iker dezazuen nahi dugu. 
Esperientzia hori kontatzen duen istorio bat eraiki behar duzue, gutxienez bi 
pertsonaiarekin, jatorriaren egoera, emigrante horien bidaia, helmuga eta igurikimenak 
nola egin ziren eta helmugan, antolakuntzan, lanean, ostatuan, harremanetan eta abarretan 
izandako erreakzioa erakusten duena.

Gaia Etorkizuna diseinatzeko 

kontuan hartu behar dena



Puntu honetan, lurralde amerikarrean ugari diren Euskal Etxeetako batekin harremanetan 
jartzea iradokitzen dizuegu, Idahoko Basque Museum-en errealitate handi hori 
hurbilagotik ezagutzeko lagungarria ere izan daiteke. Gainera, gutxienez indiano baten 
esperientzia bat gehitu behar duzue jatorrira itzultzean: zein baldintzatan itzuli zen, bizitza 
eta ohiturak, etxeak, ekintzak bere herrietan. 

Errealitate hori kontrastatu egin behar da Euskal Herrirako immigrazioarekin gaur egun. 
Hemen ere gutxienez bi pertsonaia dokumentatu behar dituzue, beren jatorrizko lekuan 
duten esperientzia kontatuz, migratzeko erabakiaren zergatia azaldu behar duzue, bai eta 
ibilbidea zer baldintzatan egin zuen ere, nola hartu zuen harrera, zertan lan egiten duen eta 
nola ezarri duten bere bizitza eta harremanak. 

Azken puntu gisa, zuen emigrante-etorkinen esperientziaren antzekotasun- eta 
desberdintasun-puntu nagusiekin konparazio-taula bat garatzea gustatuko litzaiguke.

Gaia Etorkizuna diseinatzeko 

kontuan hartu behar dena



Formatua
Proiektu oso bat egiteko denbora eta lan asko behar dela dakigunez, ez dizuegu obra 
amaitua eskatzen, baizik eta zuen proposamenerako eskema-ibilbide bat, bi 
migrazioetarako alderdi horiei buruzko ideia nagusiak garatuz: 

• Aipatutako eta diseinatutako alderdietan deskribatutako pertsonaiak (argazkiak, 
bizitzak, eta askotariko dokumentazioa erabil ditzakezue). 

• Bilbe orokorra: bilbearen bilakaeraren eskema izan beharreko historiaren deskribapena. 
• Eszenografia: antzezlanean agertuko diren lekuen agertokiak, lekuak mapak, 

informazio grafikoa eta deskribapena emango dizkigutenak. 
• Bi istorioak egiteko behar diren datuen konparazio-taula. 
• Bi istorioak lotzeko planteamendua: bi istorioak eta denborak lotzeko erabiliko 

dituzuen estrategiak deskribatzea. 
• Kontsultatutako bibliografia edo webografia: lana egiteko kontsultatutako webguneen 

edo artikuluen zerrenda iruzkindua. 

Lan hori web orri moduan egingo da, Sites edo beste formatu bat sortuz, atal bakoitza 
orrialde desberdin batean garatuta, eta zuek askatasuna izango duzue proiekturako 
baliagarria iruditzen zaizuen informazio guztia gehitzeko.

Webgunea



Eskemak, testu garatuak, iruzkindutako irudiak ikustea espero dugu, eta, egokitzat jotzen 
baduzue, zuek inspiratzeko edo informazioa emateko elkarrizketa txikiak. Guk Javier de 
Isusiren (2017) "Asylum" lan bikaina kontsultatzea gomendatzen dizuegu, komiki 
formatuan, errefuxiatuei buruzko antzeko esperientziak kontatzen dituena; inspirazio-
iturri izan zaitezkete migrazioen istorioak nola planteatu edo elkarri nola lotu ikusteko. 
Obra hori Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, CEAR eta Gernika Gogoratuz 
Bakearen Behatokiaren baterako proiektu baten barruan egin da. 

Hona hemen bidaia hasteko kontsultatu ditzakezun orri eta lan batzuen zerrenda: 

• ISUSI, J. de (2017): Asylum. CEAR Euskadi elkarteak argitaratua. 

- Europako krisi migratorioari buruz: La crisis migratoria en Europa | Noticias 
| Parlamento Europeo 

- Euskal diasporari buruz: Diáspora vasca, la octava provincia — Instituto 
cultural vasco (eke.eus) 

Kontsulta ezazu, halaber, gure txangoen fitxa, Euskadiko Tour indianoari buruzkoa. 
Antolaketa, irudimena eta informazioa eskatzen dizuegu, eta modu ordenatu eta bisualean 
adieraztea.

Aholkuak Kontuan 

hartzekoak

Irudiak 
Testuak 

Eskemak

https://www.cear-euskadi.org/
https://www.gernikagogoratuz.org/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-europa
https://www.eke.eus/es/cultura-vasca/pais-vasco/diaspora-vasca-la-octava-provincia
https://www.eke.eus/es/cultura-vasca/pais-vasco/diaspora-vasca-la-octava-provincia


Lantaldea
Taldeka lan egingo duzue, bakoitzaren trebetasunak aprobetxatuz 
(oso irudi onak eta aurkezpen ona lantzen duena, ikertzeko onena, 
ideiak erraz izaten dituena, argiago idazten duena), baina rol 
iragazkorrekin; garrantzitsua da denok jakitea eta azken emaitzaren 
ardura hartzea. Zuen onena espero dugu. Gehienez ere hiru edo lau 
pertsonako taldeak osatzea iradokitzen dizuegu.



Ebaluazioa
Ondo lan egiten baduzu, emaitzaz harro egongo zara, ikusiko duzu; oso 
produktu erakargarria da, eta ideia interesgarriak islatzea ahalbidetuko dizu, 
zirrara eragiten duen lan grafiko batekin. Laburbiltzen, edukiak 
nabarmentzen eta diseinatzaile gisa pentsatzen ikasiko duzu. Izugarri 
gustatuko litzaiguke zuen lanak ikustea. 

Zuen lana kalifikatzeko denok erabili ahal izango dugun proiektuaren 
ebaluazio-errubrikatik proposatzen dizkizuegu. Errubrika zure produktua 
auto-ebaluatzeko, zuen ikaskideenak ko-ebaluatzeko, eta irakasleak bereak 
garatuko ditu irizpide hauen arabera.



Bikain Oso Ondo Ondo Nahiko Hobetzeko

HISTORIAREN 
GARAPENA

Historia interesgarria, ondo lotuta 
eta garatuta. Azalpen ona eta 
pausoka erraz jarraitzeko.

Historia interesgarria da, baina ez 
dago guztiz lotuta, edo zati 
batzuetan indarra galtzen du.

Historia ondo dago, baina ez da oso 
originala, batzuetan ez dago argi 
garapena.

Historia aspergarria da, edo oso 
tipikoa, ez da erakargarria, kostatzen 
da jarraitzea.

Historiak ez du zentzurik, ez dago 
lotuta, ezta gaiarekin ere 
konektatuta.

1,5 p 1,25 p 1 p 0,75 p 0,5 p

PERTSONAIEN 
DESKRIBAPENA

Pertsonaia guztiak ondo antolatua 
eta deskribatuta. Erakargarriak oso 
eta indarrarekin.

Pertsonaia guztiak garatuta, baina 
detaile pertsonal falta.

Pertsonaiaren bat falta da, edo oso 
gainetik deskribatuta.

Pertsonaiak ez daude ondo 
adierazita; erabat gainetik guztiak.

Pertsonaien garapen erabat eskasa, 
ez da egokitzen eskatutakoari.

 1,5 p 1,25 p 1 p 0,75 p 0,5 p

KALITATE ARTISTIKOA

Arreta berezia jarri behar da 
hartualdietan eta edertasunean, 
trantsizioetan, koloreen edo argiaren 
erabileran, kalitate handia.

Hartualdi ondo landuak, zuzena, 
arreta gehiegi erakarri gabe.

Oro har, ondo garatuta dago, baina 
ez dago kontu handirik 
aurkezpenean.

Ez zaio erreparatu ikusmen-
kalitateari irudi monotono eta 
aspergarriak.

Ez dago irudi onargarria erakusteko 
interesik.

1 p 0,75 p 0,5 p 0,25 p 0 p

IKERKETA
Asmakizunen eta porroten 
aukeraketa ona ikertzea ondo 
azalduta eta aspertu gabe.

Asmakizunen eta porroten hautaketa 
ona, nahiz eta batzuetan apur bat 
monotonoa izan.

kerketa oso alferrikakoa da, datu 
hutsalak, ez du harrapatzen, 
asmakizun bat falta da.

Ikerketa eza, argi dago ia ez dagoela 
informazio-iturririk, asmakizun bat 
baino gehiago falta da.

Irizpideak ez dira betetzen.

2,5 p 2 p 1,5 p 1 p 0,5 p

ANTOLAKETA ETA 
WEBGUNEA

Modu atsegin eta interesgarrian 
kontatuta zati guztiak, erraz 
adierazita eta antolatuta 
webgunean, proposamen 
originalekin.

Interesgarria, nahiz eta batzuetan 
apur bat aspergarria edo monotonoa 
izan baina guztia agerian, ez da oso 
originala proposamena

Datu orokorrekin kontatutako ideia 
tipikoak, txinparta ematea falta da. 
Guztia beteta baina gainetik.

Falta da zati bat edo gehiago. Ez dago ondo adierazita, pauso ugari 
ez dira agertzen.

2,5 p 2 p 1,5 p 1 p 0,5 p

SORMENA
Originaltasunagatik nabarmentzen 
da, desberdintasuna bilatu da, 
kalitate-xehetasunak.

Originala baina nabarmendu gabea. Ez da landu ukitu berezirik ematea. Ez du harritzeko interesik bereizketa 
gehiago bila lezake.

Emaitza monotonoa eta loturarik 
gabea.

1 p 0,75 p 0,5 p 0,25 p 0 p

IRUZKINAK




