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HAUR HEZKUNTZAKO PROPOS AMEN DIDAKTIKO AK
MAISU-MAISTRENTZ AKO TXOSTENA

SAN TELMO GIZARTE MUSEO BAT DA: haren ondare-bildumek osatzen duten diskurtsoak euskal gizarteari

gogoeta planteatzen dio, hausnarketa, iraganeko, gaur egungo eta etorkizuneko erronkei buruz.

Kultur zentro bizi-bizia da, etengabe eraikitzen ari dena, eta bisitariekin behin eta berriro hartu-emanetan

eta elkarren eraginean diharduena, San Telmoren benetako helburu eta jomuga bisitariak baitira.

Eraikin historikoa guztiz zaharberritu eta aldamenean beste berri bat eraiki ondoren, 2011ko udaberrian

publikoari zabaldurik, aurkezten dituen edukiak, museografia eta material didaktikoak erabat berriak edo

berrituak dira.

M U S E O  I R I S G A R R I A

San Telmoren eskaintza didaktikoa bat dator museo homologatu bati eska dakizkiokeen irisgarritasun-

arauekin:

Mugikortasuna bermatua dago erakustareto guztietan, tailerretan, liburutegian…

Audiogidek eta signogidek, lau hizkuntzatan, museoaren diskurtsoa ulertzeko aukera ematen diete

ikusteko edo entzuteko zailtasunak dituztenei.

Dena dela, beti komeni izaten da alde aurretik jakinaraztea talde edo pertsona batek izan ditzakeen behar

bereziak, bisitaldia albait irisgarrien eskaintzeko modua izan dezagun.

M U S E O  D I D A K T I K O A

Proposamen didaktikoen bidez, San Telmo Museoaren asmoa honako hau da: Museoaren beraren

diskurtsoak eta kolektibo bakoitzak (honako honetan, hezkuntza formalari lotutakoak) harengandik espero

duenak bat egin dezatela.

Bilduma oparoak, espazio zabalak eta ugariak, bertakoek eta kanpotik etorritakoek osatutako

gizarte osoarentzako diskurtso nabarrak, baliabide expografikoen aukera handiak –klasikoenetatik

teknologia berrienetaraino–, edukietan sakontzeko irakurketa- eta komunikazio-maila desberdinek,

eta abarrek ahalmen didaktiko itzeleko museo bilakatzen dute San Telmo; hona hemen, goikoaren

guztiaren argigarri, orain eskaintzen ditugun ibilbideak eta bestelako proposamenak.
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Esperientziak irakatsita, badakigu ez eskaintza zabalegiak ez estuegiak ez diotela praktikan askorik

laguntzen bisitaldi zehatz baten bila datorkigunari.

Horregatik, erdibideko eskaintza proposatzen dizuegu, zuentzat aproposena aukera dezazuen:

• Gidatutako ibilbide orokorra, hezkuntza-ziklo bakoitzeko bana, erakusketa iraunkorraren zantzu

nagusiak jorratzen dituena. Diziplinarteko bisita modura planteatzen da, ondare-bildumak ez ezik,

eraikina bera eta gizarte museo batek betetzen dituen eginkizunak ere jorra-gai direlako. Hortaz,

irakasteko, hezteko eta sentiberatasuna areagotzeko helburuak batzen ditu. Independentea izan

daiteke, edo honako hauekin osatua

• Proposamen tematiko zehatzak, gaiaren arabera erakustareto iraunkorretan, hezkuntza tailerrean,

Urgulleko Historiaren Etxean edota hiriko kaleetan ere lantzen direnak. Aukeran daude San Telmok

dagoeneko eskaintzen dituen proposamen artean; baina berri bat ere sor liteke, eskatzen duten

irakasleen eta museoko langileen artean batera landuta. Halako aktibitate tematikoek, bada,

bisitaldia “pertsonalizatzeko” dohaina dute, kolektibo bakoitzari gai batean sakontzeko aukera

ematen dioten heinean, bai edukien aldetik (informazioa, bildumak, gertakari zehatz bat…), bai

ikastetxeari interesa lekiokeen beste zeinahi aldetatik: kulturartekotasuna, giza eskubideak, natur

baliabideen ustiakuntza, museo batek betetzen dituen helburu eta eginkizunak…

Jakina, eskaintza hauek guztiak hezkuntza-etapa bakoitzari dagozkion gaitasunak aintzat hartuta

moldatuak daude.

H E Z K U N T Z A R E N  B E H A R R I Z A N E T A R A  E G O K I T U T A K O  M U S E O A

Museoa primerako baliabidea da haurrek hezkuntza-gaitasunak gara ditzaten, hemen ardurak hartzen,

pentsatzen, komunikatzen, elkarrekin lan egiten, esploratzen, bilatzen… ikasten ikas dezakete eta. Ibilbide

eta proposamen didaktikoak prestatzeko tenorean, honako hauek hartu ditugu oinarri:

• behaketa, bide, eta jolasa, baliabide: bisitaldiaren eite ludikoa, ikas minaren zerbitzura;

• zentzumenezko baliabideen lehentasuna, intelektualagoen aldean, oso-oso oinarrizko irakurketa eta

idazketa maila ahaztu gabe;

• galdera, begien bistakoa edo erretorikoa bada ere, arrazoitutako erantzunaren bila;

• denbora neurtzeko gutxieneko nozioak: lehena ez da dena bat;

• espazioaren gutxieneko nozioak, bere burua museoan eta museoa hirian kokatzeko, ikasleen herri

edo auzoarekin alderatuta;

• lana banaka edo taldeka, betiere partaidetza aktiboa bilatuz; elkarrekiko errespetua, oinarrizko

jokabide gisa;

• nork bere kultura eta besteena ezagutzeko jakin-mina xaxatzea, familiaren jatorritik abiatuta;
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• ondarea, iraunkortasunaren adibide, datozen belaunaldiei utzi nahi dieguna denez gero;

• museoa, erakustoki eta kultur eragile: bildumak, zaharberritzea, liburutegiak, tailerrak, aldi bateko

erakusketak…

Zergatik da San Telmo gizarte museo bat? Bildumak eta diskurtsoa herritarren arteko elkarbizitzaren

zerbitzura jartzen dituelako. Haurrei gagozkiela, eduki historiko, artistiko, etnografiko, eta abarren

irakaskuntza ez zaigu lehentasun, haiei darien balioena baizik.

Erakustaretoetan, are gehiago ibilbide eta material didaktikoetan, berdintasun eta errespetu

balioak, zentzu kritikoaren erabilera, bertakoaren eta globalaren arteko alderaketa etengabea, eta

abar, ez dira eduki historiko, artistiko edota etnografikoei gehitutako “osagarriak”, aitzitik ere, dena

osotasun bat da: formatu digitalak, testuen irakurketa-maila desberdinak, jatorrizko dokumentuen

eta berregintzen konbinazioa, datuetatik abiatu eta informazio elaboratuak… bildumen “osagarriak”

ez diren bezalaxe, Museoak esplorazio parte-hartzaile bat egiteko esperientzia integrala

eskaintzen du.

I B I L B I D E  D I D A K T I K O A K

Hona hemen San Telmok Haur Hezkuntzako bigarren ziklokoei eskaintzen dizkien ibilbide orokorra eta

proposamen tematikoak:

• Paseoan Museoan barrena: ibilbide orokor arina
• Alakiketan: tradiziozko munduaren deskubrimendua musikaren bidez.
• Xoxo beltza San Telmon: hurbilpena heriotzaren fenomenora, erritualen bidez.

San Telmora egiten den bisita bere baitan osatzen da; hots, bere osotasunean betetzen da aktibitatea.

Ikastetxeko programarekin bat egiten duen arren, berez ez du eskatzen eskolan lehenago edo geroago

egiteko jarduera osagarririk.

Jakina, esan beharrik ere ez dago beti komeni izaten dela gaiak bisitaren aurretik edo ondotik

lantzea; baina irakasleak erabakitzen du, Museoak ezagutzerik ez duen programazio zehatz baten

ariora diharduenez, bisitak ikastetxean osagarririk behar duen, eta, behar izatekotan, nolakoa.

Halakorik egin nahi izanez gero, noski, Museoari eskatu eta hemendik zenbait ariketa zehatz

proposatuko da.
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MUSEOAREN ETA IKASTETXEEN ARTEKO JOKAMOLDEAREN NONDIK NORAKOAK

Museora etorri aurretik

Ikastetxe batek, gure eskaintza didaktikoaren berri izan nahian, Museoarekin kontaktua egin orduko

(telefonoz, Internetez, faxez, eskutitzez edo zuzenean harreran), fitxa informatiko bat zabaltzen da, non

zentroaren eta harremanetarako pertsonaren datuak jaso eta, behin behinekoz, bisitaldiaren datak eta

ezaugarriak apuntatzen diren (bisitarien kopurua, haien adina edota maila akademikoa, bisitaldi mota,

hizkuntza, behar berezirik ba ote dagoen, eta halakoak: ikus eskaera-fitxa). Datuok Museoaren Didaktika

departamenduaren fitxategian beste inon ez dira sartuko, eta museoaren eta ikastetxearen arteko

ezinbesteko harremanean adostutako bisitaren zer-nolakoak zehaztea beste erabilerarik ez dute izango.

Bisitaldia beren kabuz egitea aukeratzen duten taldeek ere berdin-berdin egin beharko dute.

Lehen kontaktuaren eta bisitaren arteko epea gutxienez 48 ordukoa izango da; agendaren arabera,

Museoak erabakiko du zentroak eskatutako egun eta orduetan posible den bisitaldia.

Tarifak honako hauek dira:

• 52 €, aldez aurretik adostutako eta Museoko langileek artatutako taldeentzat (25 lagun gehienez

taldeko; taldeek nahitaez ikastetxeko arduradun bana izango dute, Museoko langileaz gain).

• Doan, bisita autonomoa egitea erabakitzen duten taldeentzat (25 lagun gehienez taldeko; taldeek

nahitaez ikastetxeko arduradun bana izango dute).

Museoan bertan

Iristean, arduraduna harreran sartuko da, taldea plazan zain dagoen bitartean.

Ordainagiria aldez aurretik bidalia ez bada, mostradorean egingo da ordainketa (edo ordainagiria

eman). Faktura nahi izanez gero, beharrezko datuak eman eta posta elektronikoz bidaliko da

ikastetxera.

Bertan egingo die harrera ibilbidean lagun izango duten arduradunak… edo arduradunek, talde bat baino

gehiago badira. Hantxe zehaztuko dira bisitaren zer-nolakoak, adostutakoaren arabera.

Egoera berezirik edo aldaketa esanguratsurik gertatuz gero, beti izaten da hobea lehenago

komunikatzea, egunean bertan telefonoz bada ere, albait zerbitzu onena eskaini ahal izateko.

Behin taldea sartuta, dagokion material didaktikoa banatuko da. Hortik aurrera hasten da bisita, Museoko

langileen ardurapean; baina beti irakasle edo beste arduradunen partaidetza aktiboarekin, haiexek baitira

taldeak hobekien ezagutzen dituztenak.

Behin aktibitatea bukatuta, galdeketa baten bitartez ikastetxeko arduradunei iritzia eskatuko zaie,

bai eta, batzuetan, ikasleei ere. Taldeari harreran azken agurra eginda, bertan bukatuko da bisita.
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M A T E R I A L  D I D A K T I K O A

• San Telmoko zerbitzu didaktikoen kontratazioak barne hartzen du material didaktikoa, taldeari
Museoan bertan banatuko zaiona.

• Eskolaumeekin taldekako bisita librea egitea nahiago izanez gero, gure webetik

(www.santelmomuseoa.com) inprima daiteke material didaktikoa, eta gero ibilbidea Museoan era

autonomoan egin.

• Museoak espazio bat jartzen du ikastetxeen esku, hezkuntza-tailerra, nahi izanez gero bisitaldiari

lotutako aktibitateak egin ahal izateko. Doako erabilera da; baina eskuragarri dagoela bermatzeko,

eta baliabide zehatzak eskatu nahi balira (guraizeak, margoak, eta abar), beti aldez aurretik

erreserbatu behar da (ikus eskaera-fitxa).

K O N T U A N  H A R T U  B E H A R R E K O A K

• Garaiz iristea oso inportantea da. Ez da kortesia hutsa: atzerapenak, txikia izanda ere, jada

adostutako beste bisiten ordena hankaz gora jar lezake. Hortaz, edozergatik hamar minutu baino

gehiagoko atzerapena aurreikusten bada, haren berri eman, arren, 943 481 580 telefonora deituta.

Orduan baloratuko da atzerapenak programatutako bisitan aldaketarik dakarren ala ez.

• Komeni da eskolaumeei gogoraraztea Museoa espazio publiko bat dela, eta helburu nagusia

ondarearen balioa agerrarazi eta iraunaraztea dela, datozen belaunaldiek ere goza dezaten;

gainera, egonaldia bestelako bisitariekin ere partekatzen denez, gutxieneko errespetu arauak bete

behar dira: ukitzea, korrika egitea, garrasika mintzatzea, txiklea edo besterik jatea, edatea, hizketan

ari dena etetea… kalean huskeriak, museoen barruan bildumentzat  kaltegarriak izan daitezke, bai

eta molestagarriak ere beste bisitarientzat, talde berekoentzat barne.

• Museoak bere egiten du aktibitateetan argazkiak edo grabazioak egiteko eskubidea, bere artxibo

dokumentalerako; halaber, segurtasuna dela eta, zaintza-kamerak ere badaude sarbide publikoko

eremuetan. Ikastetxeak baldin badaki norbaitek, adingabe batek bereziki, ez duela iruditan agertu

nahi, aldez aurretik jakinaraztea komeni da, pribazitaterako eskubidea errespeta dakion.


