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Proiektuaren
laburpena
Zer da Identibuzz: nortasun hibridoak?
Identibuzz: nortasun hibridoak komunikazio sozialeko proiektua da, biztanleen nahasketa kulturalaren gainean eratutako nortasun berriei buruzko lana da eta zenbait lurraldetan
eratzen ari diren nortasun berrien adierazgarri izan nahi du.
Identibuzz proiektuak, hain zuzen ere, teknologia berrien erabileran eta euren nortasunari
zein inguruneari buruzko diskurtso narratibo digital berrien garapenean inplikatzeko eta
trebatzeko aukera eskaintzen die herritarrei. Horrela, bada, zenbait lurralderen arteko lotune-gunea, komunikazio-sarea eta harreman-guneak sortuko dira.

Helburuak
Proiektuaren helburu nagusiaren arabera, lankidetzarako zein partaidetzarako dinamikak
egingo dira ikus-entzunezkoetan, bertoko eta atzerriko biztanleen esperientziak, elkarreraginak eta elkarbizitza partekatzeko, kultur aniztasuna balioesteko, kultur artekotasuna
sustatzeko eta kulturen arteko iragazkortasuna onartzeko, berrikuntzarako nahiz aldaketarako balioa da-eta.
Identibuzz jarduera integratzailea da, eta zenbait kulturari ematen die behar besteko aukera, euren artean harremanetan egoteko eta lankidetzapeko ariketaren dinamika bizitzeko.
Hartara, euren ikuspegitik bertatik, euren iritziak adierazi eta jakinarazi egin ditzakete, eta,
aldi berean, euren errealitateari eta nortasunari(ei) buruzko kontakizun partekatua sortu
dezakete.
Aniztasun kulturalaren adierazgarri den mosaikoa sortzea da helburua. Horren bidez, zenbait lurraldetako biztanleak hurbildu eta euren ingurunearekin jarri ahal izango dira harremanetan, baita euren artean ere. Horrela, bada, pertsonen eta kulturen arteko harremanak
zein ezagutza sustatu ahal izango dira, baita elkarbizitza bera ere.
Identibuzz proiektua dinamizazio sozialerako ariketa da, eta herritarren partaidetza zein inplikazioa sustatzen ditu edukien baterako sorkuntzan eta edukion komunikazioan. Izan ere,
herritarren prestakuntza digital eta mediatikoa sustatu nahi du, eta herritarren narratiba
digital berriak egituratzen ditu horretarako.
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Prozesua
Identibuzz proiektuaren dinamika partaidetzazko bideoan dago oinarrituta, eta praktikoa
da funtsean. Soziala eta bateratua da, eta, bertan, oso garrantzitsua da ikus-entzunezko
errealizazioarekin lotura zuzenik ez daukan jendea elkartzea, zer azaldurik edukitzea eta
ikus-entzunezko tresna hau erabili nahi izatea, bere mezua uzteko.
Identibuzz egiteko erabiltzen dugun metodologia herritarren prestakuntzarako espres
tailerren inguruan dago egituratuta, eta ikus-entzunezko komunikazio horizontalean dagoi oinarrituta, baita zenbait kontzeptutan ere; esate baterako, herritarren kazetaritza eta
Web 2.0.
Herritarren prestakuntzarako espres tailerretan, komunikaziorako teknologia berrietan
ezarritako giltzarri eta estrategia dokumentalak zein ikus-entzunezkoak aztertzen dira. Era
berean, narratiba digitalak sortzeko tresnei eta diskurtso-mekanismoei buruzko elkarrizketa ere proposatzen da.
Tailer horietan, lanerako dinamikak eta egiturak proposatzen dira, ingurune hurbila testuingurua bistaratzeko moduko mapa mentalen bitartez aztertu ahal izateko. Dinamika horietan ere, zenbait giltzarri ematen dira, erregistro dokumentalerako tresna moduan erabilitako telefono mobilen bitartez grabazioak eta elkarrizketak egiteko.
Espres tailerren osteko hurrengo egunetan, taldeetan antolatutako laguntzaileek lurraldeak mapeatzen dituzte, dokumentatu beharreko testuingurua azaltzeko moduko elkarrizketen, ekintzen eta jardueren bila.
Proiektua partaidetzazko bideoen bidez egituratzen denez, erkidegoen euren begirada
erakutsi daiteke bizipenezko dinamikaren bitartez. Partaidetzazko bideoa, beraz, aitzakia
besterik ez da, auzoetako nortasun kulturalak elkartzeko, harremanetan jartzeko eta kultur
arteko harreman sozial berriak sortzeko.
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Berrezarpenerako gida
Sarrera
Gida hau prozesua berregin edo berrezarri nahi duen edozein taldek erabili ahal izango du.
Hain zuzen ere, biztanleen nahasketa kulturalaren inguruan eratutako nortasun hibrido berrietan oinarritutako borondatezko ariketa da, eta ikerketarako teknika kualitatiboak zein
ikus-entzunezko sorkuntzarako teoria nahiz praktika bateratzen dira bertan.
Helburua bikoitza da: batetik, herritarrak errealitate berri horren inguruan sentsibilizatzea;
eta, bestetik, euren gaitasun sortzailea suspertzea eta informazioaren zein komunikazioaren teknologia berrietara (IKT) eta ikus-entzunezko sorkuntza-modu berrietara hurbiltzea.
Trebetasunei dagokienez, prozesu honen bidez badago oinarrizko zenbait hezkuntza-trebetasun garatzerik; esate baterako:
•

Hizkuntza-komunikaziorako trebetasuna

•

Trebetasun digitala eta informazioaren tratamendua

•

Trebetasun sozial eta herritarra

•

Trebetasun kultural eta artistikoa

•

Ikasten ikasteko trebetasuna

•

Autonomia eta ekimen pertsonalerako trebetasuna

Prozesuaren arrakasta bermatzeko, dinamizatzailea egon behar da, interesa suspertuko
duelako taldekideen artean eta epeak nahiz prozesuak kudeatuko dituelako.
Ondoren azaldutako faseak eta ariketak erreferentziakoak direnez, prozesua bera prestasunaren arabera erraztu edo luzatu egin ahal izango da beti. “2. fasea. Tailerrean bertan”
ataleko ariketak isolatuta garatu ahal izango dira, erabateko zentzua eta esanahia izango
dituztelako banan-banan erabilita ere. Edonola ere, gure ustez, hobe da proposatutako egitura errespetatzea, sekuentziala eta metagarria delako.
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Proiektuko faseak
1. fasea. Deialdiaren aurkezpena eta abioa
2. fasea. Tailerrean bertan
1. ariketa

Ikuskaldia eta hausnarketa

2. ariketa

Ikerketa eta eztabaida

3. ariketa

Ikus-entzunezko praktika
Galde-sortaren diseinua

	Elkarrizketen garapena
	Elkarrizketen ikuskaldia
3. fasea. Jardueraren erregistroa eta zabalkundea
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1. fasea

Deialdiaren aurkezpena eta abioa

Taldeari edo taldekideei aurkeztu jarduera eta ekimen berritzailea bezain praktikoa dela
azpimarratu. Proiektua berregitea edo berrezartzea proposatu zabaltasunez eta ondoren,
deialdia bera jarri abian. “Baliabideak” atalean proposatutako deialdiko testua eta izena
emateko orria erreferentziakoak direnez, zeure informazio-premien arabera egokitu ahal
izango duzu. Hala ere, parte-hartzaileen ustezko interesa eta motibazioa suspertu beti.
Deialdia eta izena emateko prozesua on line (mailinga, weba, sare sozialak...) eta/edo off
line (kartelak, liburuxkak, izena emateko orriak...) egin ahal izango dira. Era berean, oso
garrantzitsua ere izango da tailer bakoitzean lagun-kopuru mugatuarekin lan egitea. Gure
ustez, hobe da hogeitik behera laguneko taldearekin lan egitea.
Dinamizatzailearen zeregina funtsezkoa izango da, parte-hartzaileak suspertu eta motibatu egin behar dituelako, esperientzia bera berregin dezaten. Horrela, bada, prozesuaren
diseinuan parte hartu ahal izango dute.

Baliabideak
•

Proiektuaren bideoak
http://www.identibuzz.org/buzz-tv/

•

Proiektuaren laburpena euskaraz eta gaztelaniaz
http://www.identibuzz.org/identibuzz/

•

Deialdiko testua euskaraz eta gaztelaniaz
http://www.ubiqa.com/recursos/identibuzz-convocatoria.zip
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Deialdia
Nahi izanez gero, hona hemen zeure deialdia abian jartzean erabili dezakezun testu lagungarria:

Berriemaile bila
Kazetaritza duzu gustuko? Telefono mobilaz grabatzea duzu gogoko? Badakizu zer den kultur aniztasuna? Eta kultur artekotasuna?
Galdera horietako batean baietz erantzun baduzu edo gai horietako baten inguruko interesik baduzu, tailer honetan parte hartzea nahi genuke:
Identibuzz, nortasun hibridoak. Proiektu honek biztanleen nahasketa kulturalaren inguruan eratutako nortasun hibrido berrien adierazgarri izan
nahi du, hain zuzen ere.
Asteburuko espres berriemaileak izan nahi duten gazteen bila gabiltza.
Gazte horiek, hain zuzen ere, historiak azaltzeko erregistro dokumentalerako oinarrizko teknikak ikasteko interesa eduki beharko dute, eta kaleko
elkarrizketak egiteko prest egon beharko dira.
Ikus-entzunezkoen bidez, hausnartu egingo dugu, eta herritarrek errealitate berri horri buruz zer uste duten azalduko dugu.
Zatoz eta parte hartu.
Tailerrean parte hartu nahi baduzu eta informazio gehiago jaso nahi baduzu, helbide honetan gurekin harremanetan jarri besterik ez duzu:
adibidea@adibidea.org

Izena emateko orduan zenbat eskabide jaso diren kontuan hartuta, tailerreko parte-hartzaileen hautaketa egin beharko da seguruenik. Ondoren, hautatutako parte-hartzaileak
lan-talde txikietan antolatu beharko dira ariketak egiteko, baina talde horietan ezin izango
dira lau lagun baino gehiago egon. Hala ere, ariketen dinamika ez da bakarra, banan-banako lana eta taldekakoa bateratzen ditu-eta.
Proiektua kudeatzeko orduan, oso lagungarria izan daiteke zenbait plataforma digital erabiltzea, edo zuk zeuk ezagutzen dituzun beste batzuk. Oso kontuan hartu taldean lan egiteko eremu digitala edo analogikoa (fisikoa) egon beharko dela ezinbestean. Talde bakoitzeko
kideei erabaki horren berri eman ahal izango diezu, nola landu nahi duten erabaki dezaten.
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2. fasea

Tailerrean bertan

dinamik a

Banan-banan
dinamizatzailearen zeregina

Behatzailea
premiak

Ordenagailua
Proiektorea eta pantaila
Interneterako konexioa
iraupena

50 minutu

1. ariketa. Ikuskaldia eta hausnarketa
Ariketa honen bidez, behar besteko masa kritikoa eratu ahal izango da, hautatutako ikus-entzunezko baliabideen bitartez osteko eztabaida suspertu
ahal izango delako. Ez da beharrezkoa izango hautatutako baliabide guztiak
hasieratik amaierara arte ikustea, nahikoa izango delako zenbait pasarte
aukeratzea, gaia proposatzeko eta lan egiten hasteko.
Errazago ulertzeko eta osteko ikerketa zein eztabaida hobeto garatzeko,
ondoren azaltzen diren erreferentziako zenbait galdera eman ahal izango
dizkiezu parte-hartzaileei.

Erreferentziako galderak
1. Zure ustez, zergatik joaten da jendea beste herrialde batzuetara? Zergatik emigratzen dute?
2. Zer lortu nahi dute herrialde hartzailean? Zertan aldatu nahi dute sorterrian zeukaten egoera?
3. Nolakoa da sorterritik herrialde hartzailera egiten duten bidaia? Nola bidaiatzen
dute?
4. Nolako egoerei aurre egin behar diete etorkinek herrialde hartzailera iristen direnean?
5. Egoera berberei aurre egin behar diete etorkin guztiek? Zeren arabera?
6. Nolako eragina du immigrazioak gizarte hartzailean? Zein dira immigrazioaren
abantailak edo desabantailak?
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Baliabideak

Proiektuaren bideoak
buzz TV
http://www.identibuzz.org/
buzz-tv/

Immigrazioaren inguruko
aurreiritzien katalogoa
Oficina de Derechos Sociales
de Sevilla
http://vimeo.com/23272872

Hellas hell. El infierno de los
refugiados en Grecia
Sinergy Project

La inmigración silenciosa
Sebastián Film

http://www.hellas-hell.eu

http://www.youtube.com/
watch?v=nXlaGiXtw38

Proverbio chino
Francisco Javier San Román
Martínez

Desde dentro, viejos y
nuevos vecinos
Moebius Creativa

http://www.youtube.com/
watch?v=cYMFFR3kqpE

http://vimeo.com/24715895
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2. ariketa. Ikerketa eta eztabaida

dinamik a

Banan-banan /
Taldeka
dinamizatzailearen zeregina

Motibatzailea /
Moderatzailea
premiak

Parte-hartzaileek interneten ikertuko dute proposatutako gaia, hau da,
biztanleen nahasketa kulturalaren inguruan eratutako nortasun hibrido
berriak. Ondoren, lortutako informazioa partekatuko dute gainerako taldeekin eta/edo tailerreko beste parte-hartzaileekin. Hartara, era guztietako interpretazioei eta bilaketetarako erabilitako baliabideei zein iturriei
buruzko eztabaidari emango diote hasiera.

Informatika-gela
Interneterako konexioa
Ikasgela

Ikerlanerako galderak

iraupena

1. Nor da etorkina? Eta errefuxiatua? Errefuxiatuen eta etorkinen arteko aldeak.

Banan-banako lan-saio
bat eta taldekako beste
lan-saio bat

2. Zer da nortasuna? Eta nortasun kulturala?
3. Zer da kultur aniztasuna? Eta kultur artekotasuna?
4. Zer da arrazakeria? Eta xenofobia?
5. Zer da aurreiritzia? Eta estereotipoa? Immigrazioarekin lotutako aurreiritzi eta estereotipoen zenbait adibide azaldu.
6. Badakizu aurretiaz zure hirian migrazio-prozesurik egon den? Nolakoa? Nolako
eragina izan du?
7. Beste kultura batzuetako zenbat lagun daude zure ikasgelan? Eta zure ikastetxean? Zenbat etorkizun ezagutzen dituzu?
8. Badakizu beste kultura batzuetako zenbat lagun bizi diren zure hirian? Eta probintzian? Eta zure erkidego autonomoan? Nongoak dira?
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3. ariketa: ikus-entzunezko praktika

dinamik a

Taldeka
dinamizatzailearen zeregina

Orientatzailea /
Moderatzailea
premiak

Ordenagailua
Proiektorea eta pantaila
Ikasgela

Galde-sortaren diseinua
Talde txikietan antolatutako parte-hartzaileek edukien eskaletan edo galde-sortan agertzen diren ustezko galderei buruz eztabaidatuko dute. Galde-sorta diseinatzean eta eratzean, oso lagungarria izango da “Baliabideak” atalean aipatutako bideo-elkarrizketak aurretiaz ikustea. Horri esker,
ikus-entzunezko teknikaren eta elkarrizketak egiteko teknikaren adibide
praktiko bezain argigarriak eduki ahal izango dituzte.

iraupena

Saio bat

Baliabideak
√√ Bideo-elkarrizketak
http://vimeo.com/album/2095495
√√ Elkarrizketak egiteko oinarrizko gida EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ
http://www.ubiqa.com/recursos/guia-entrevistas.pdf
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Elkarrizketen garapena

dinamik a

Taldeka
dinamizatzailearen zeregina

Orientatzailea/
Moderatzailea
premiak

Grabaziorako gailu
mobilak
iraupena

Saio bat

Talde bakoitzeko kideek plangintza egin eta gehienez ere elkarrizketatuko 3
minutu dirauten 10 elkarrizketa grabatuko dituzte, aurreko ariketan zehaztutako galde-sorta kontuan hartuta eta grabaziorako gailu mobilak erabilita (telefonoak, ordenagailu eramangarriak, bideo-kontsolak...). Ahal dela,
elkarrizketatuak aukeratzeko orduan, genero-ikuspegia eta belaunaldi arteko ikuspegia errespetatu beharko dira. Bereizgabe, ahalik eta ingurune
hurbilen eta kontrolatuenean egin ahal izango dira elkarrizketak, eta honako
hauexek ere izan ahalko dira elkarrizketatuak: taldeko beste kide batzuk,
begiraleak, ikaskideak, tutoreak, irakasleak...

Elkarrizketetarako erreferentziako galderak
1. Zer uste duzu etorkizunei buruz? Zure iritziz, abantaila edo desabantaila da etorkinak hartzea? Zergatik?
2. Zure ustez, zergatik emigratzen du jendeak beste herrialde batzuetara? Zer arrazoi dute emigratzeko?
3. Nolako egoerei aurre egin behar diete etorkinek herrialde hartzailera iristen direnean?
4. Badakizu zer den arrazakeria? Eta xenofobia?
5. Badakizu zer den kultur aniztasuna? Eta kultur artekotasuna?
6. Badakizu aurretiaz zure hirian migrazio-prozesurik egon den? Nolakoa?
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7. Nola sentituko zinateke beste herrialde edo kultura batera emigratu beharko bazenu? Nolako arazoak edukiko zenituzke leku berri horretan?
8. Zer ez zenuke atzean utziko? Zer edukiko zenuke faltan?
9. Zure ustez, zer arlotako ekarpenak egiten dituzte etorkinek gure gizartean?
Nahasketa kulturala aberasgarria dela uste duzu?

Baliabideak
Grabazio espresetarako
oinarrizko gida
EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ

Oinarrizko gida

Grabazio
espresak
guía básica

Grabaciones
Exprés

Oinarrizko gida

Elkarrizketak
guía básica

http://www.ubiqa.
com/recursos/guiagrabaciones.pdf

Entrevistas

Elkarrizketak egiteko
oinarrizko gida
EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ

http://www.ubiqa.
com/recursos/guiaentrevistas.pdf
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Elkarrizketen ikuskaldia

dinamik a

Taldeka
dinamizatzailearen zeregina

Orientatzailea /
Moderatzailea
premiak

Ordenagailuak
Proiektorea eta pantaila
Ikasgela

Talde guztiek grabatutako zenbait elkarrizketa ikusiko dituzte, azken eztabaidari eta hausnarketari hasiera emateko asmoz. Horrez gain, hizpideari
eta ariketari buruzko ondorioak ere aterako dituzte. Era berean, zenbait
kategoriatako lehiaketa ere antolatu daiteke, elkarrizketaren/en kalitatea,
ikus-entzunezko teknika, originaltasuna... saritzeko. Hona hemen azken zatiari hasiera emateko eta lantzeko zenbait galdera.

Erreferentziako galderak

iraupena

Saio bat

1. Zer iritzi duzu ariketari buruz?
2. Nolako ondorioak atera dituzu, bideoak eta elkarrizketak atera ondoren?
3. Nolako ekarpenak egiten dituzte etorkinek? Hau da, nolako abantailak edo onurak dakartzate etorkinek?
4. Zure ustez, zein dira kultur aniztasunetik kultur artekotasunera igarotzeko giltzarriak?
5. Nolako abantailak lortzen dira, kultur anitzeko gizartetik kultur arteko harremanetan oinarritutako gizartera igarotzean?
6. Zure ustez, nola hobetu daiteke komunikazioa, etorkinekin lotutako zenbait aurreiritzi eta estereotipo ez sortzeko?
7. Zure ustez, zer egin beharko genuke, arrazakeria eta xenofobia behin betiko desagertzeko? Nondik hasiko zinateke?
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3. fasea

Jardueraren erregistroa eta zabalkundea

Prozesuan sortutako elkarrizketak edo beste eduki batzuk, hau da, argazkiak edo testuak argitaratzeko eta partekatzeko hainbat eta hainbat plataforma, gune eta sare sozial daude (youtube, facebook...), eta oso lagungarriak izan daitezke esperientzia bera jakinarazteko eta zabaltzeko orduan.
Edukiak “Creative Commons” baimenpean (http://es.creativecommons.org/licencia/) modu
irekian partekatuz gero, beste interesdun batzuek erabili eta oso-osorik nahiz berehala erreproduzitu ahal izango dituzte, betiere autoretza eta baimeneko baldintzak errespetatzen badituzte.
Gogoan eduki beharra dago delitua izan daitekeela edozein formatutako argazkiak, bideoak
edo irudiak bertan agertzen direnen baimenik eta/edo onarpenik gabe argitaratzea, igotzea
edo partekatzea. Adingabeak izanez gero, gainera, gurasoen eta/edo tutoreen berariazko baimena eduki beharko da. Gainerakoetan, nahikoa izango da proiektuaren helburuaren eta edukien erabileraren berri ematea.
Erreferentzia moduan eta informazio gehiago izan dezazun, hona hemen adingabeen eta
helduen irudiak hartzeko eta zabaltzeko baimenaren inguruko bi eredu:

√√ Norberaren irudia hartzeko eta zabaltzeko baimena: adingabeak.
√√ Norberaren irudia hartzeko eta zabaltzeko baimena: helduak.
http://www.ubiqa.com/recursos/autorizaciones.zip

Identibuzz:
nortasun hibridoak /
berrezarpenerako gida
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Horrez gain, irudiak grabatzeko partaidetzazko prozesua antolatzen baduzu eta eskubide
horien lagapena lortu nahi baduzu, honako eredu hauek erabili ahal izango dituzu:

√√ Jabetza intelektualeko eskubideen lagapena eta irudiak hartzeko eta zabaltzeko baimena:
adingabeak.
√√ Jabetza intelektualeko eskubideen lagapena eta irudiak hartzeko eta zabaltzeko baimena:
helduak.
http://www.ubiqa.com/recursos/autorizaciones.zip

Edonola ere, gogoan izan gehienetan zentzua bera legeen gainetik dagoela. Dena dela, oso
garrantzitsua da gai horiek kontuan hartzea, baina, batez ere, tartean adingabeak daudenean eta testuinguruak “zailak” direnean.

Identibuzz:
nortasun hibridoak /
berrezarpenerako gida
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Eskerrik asko parte
hartzeagatik

Esperientzia hau zure gustukoa izan delakoan gaude. Hala ere, nola joan zaizuen eta zer
iritzi duzuen jakin nahi genuke. Horrez gain, ezer adierazi edo iradoki nahi baduzu eta hobetzen lagundu nahi badiguzu, hona idaztea besterik ez duzu: ubiqa@ubiqa.com
Gure proiektuen berri eduki nahi baduzu eta gure sorkuntza-laborategietan parte hartu nahi baduzu, hementxe jarraitu ahal izango diguzu: Twitter (@ubiqarama), Facebook
(www.facebook.com/ubiqa) edo gure web orria (www.ubiqa.com).

Proiektu hau sare sozialen bidez eta zure ingurune hurbilenean zabaltzen
lagundu.

Onespena - EzKomertziala (by-nc)
Lan eratorriak sortzeko baimena ematen da, betiere erabilera
komertzialik egiten ez bada eta autoretza aitortzen bada. Era berean,
ez dago jatorrizko lana helburu komertzialetarako ere erabiltzerik.
Agiri hau úbiqak egin du 2012ko urrian.

úbiqa. tecnología, ideas y comunicación
www.ubiqa.com

