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Lehen balorazioa ezin hobea da. Parte hartzea-
ri dagokionean esan behar da aurreikuspenik 
hoberenak gainditu direla. Guztira 13.500 par-
tehartzaile baino gehiago izan dira eta ia 2.000 
ikaslek parte hartu dute goizeko tailerretan.

Parte hartze aktiboari dagokionez, ia 960 ida-
tzizko ekarpen jaso dira eta 60 testigantza 
grabatu. Horiek guztiak ikusgai daude Memo-
riaren Plaza webgunean. Une honetan beraz, 
guztira 200 testagintzatik gora grabatu eta 
1000tik gora idatzizko daude herritarren par-
te hartzea sustatzeko webgune honetan.

Horrez gain, bereziki azpimarratzekoa da 
Udal guztien inplikazio eta parte hartze akti-
boa, eta bereziki eskertzekoa herri bakoitzeko 
udal-talde guztiek parte hartu izana antolatu 
diren jarduera desberdinetan. Parte hartze 
anitz hau izan da, ezbairik gabe, ekimen ho-
nen arrakastaren gakoetako bat.

BILBO DURANGO TOLOSA GASTEIZ EIBAR DONOSTIA GUZTIRA

Erakusketan 
bisitariak 1.705 580 971 2.435 939 3.165 9.795

Ekintzetan 
parte hartuak 415 290 210 343 239 312 1.809

Hezkuntza 
tailerrak 681 152 424 177 231 298 1.963

Guztira parte 
hartzea 2.801 1.022 1.605 2.955 1.409 3.775 13.567

1. Sarrera 
Memoria Plaza ekimen ibiltariak bere lehen ibil-
bidea burutu du, otsailaren 1etik ekainaren 8ra 
bitartean. Bilbo, Durango, Tolosa, Gasteiz, Eibar 
eta Donostian egon da, gure herriko memoria 
anitzaren eraikuntzan gizartearen partehartzea 
bultzatzeko eta orain bitartean Gogoran jaso di-
tugun testigantzen berri emateko asmoz. Horrez 
gain, herri bakoitzean jarduera-egitarau bana 
garatu da eta 16-18 urte bitarteko gazteei zu-
zendutako tailerrak burutu dira, inguruko ikaste-
txeekin elkarlanean. 
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Memoriaren plaza erakusketa 2016

HERRIA/
Data

ERAKUSKETAN, 
BISITARIEN 
KOPURUA

EKITALDIETAN PARTE HARTZEA HEZKUNTZA 
TAILERRA

PARTE 
HARTZEA, 
GUZTIRA

BILBO
Otsailak 
1-12

1.705 Irekiera ekitaldia 
- Data: otsailak 1
- Bertaratuen kopurua: 100

Mahai ingurua: Terrorismoaren, 
indarkeria polizialaren eta 
frankismoaren biktimen artekoa.
- Data: otsailak 2
- Bertaratuen kopurua: 100

Talde dinamikak: ”Memoria 
eraikiz: biktimak eta gizartearen 
arteko elkarrizketa”
- Data:otsailak 4
- Bertaratuen kopurua: 120

Zine-foruma: “Bar Aldana: 
explosión de silencio”
- Data: otsailak 9
- Bertaratuen kopurua:  45

Zine-foruma: “El valor de la 
autocrítica”
- Data: otsailak 11
- Bertaratuen kopurua: 50

Tailerren 
kopurua: 27

Ikastetxeen 
kopurua: 13

Ikasleen 
kopurua: 681

2.801

DURANGO
Otsailak 24 - 
martxoak 2

580 Irekiera ekitaldia 
- Data: otsailak 24  
- Bertaratuen kopurua: 75

Hitzaldia: “Memoria historikoa” 
- Data: otsailak 25
- Bertaratuen kopurua: 75 

Mahai ingurua: “Terrorismoaren 
biktimen parte-hartzearekin 
mahai-ingurua”   
- Data: otsailak 29
- Bertaratuen kopurua: 140

Tailerren 
kopurua:  13

Ikastetxeen 
kopurua:  4

Ikasleen 
kopurua: 152

1.022

2. Herri bakoitzaren erakusketaren egitarauak 
eta partehartzea
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HERRIA/
Data

ERAKUSKETAN, 
BISITARIEN 
KOPURUA

EKITALDIETAN PARTE HARTZEA HEZKUNTZA 
TAILERRA

PARTE 
HARTZEA, 
GUZTIRA

TOLOSA
Martxoak  
9 - 15

971 Irekiera ekitaldia 
- Data: martxoak 9
- Bertaratuen kopurua: 60

Mahai ingurua: “Memoriaren 
transmisioa  belaunaldi berriei” 
- Data: martxoak 10
- Bertaratuen kopurua: 60

Mahai ingurua: “Tolosako 
memoria” (alkate ohiak eta 
oraingo alkatea)
- Data: martxoak  14  
- Bertaratuen kopurua: 90

Tailerren 
kopurua: 17   

Ikastetxeen 
kopurua: 5 

Ikasleen 
kopurua: 424

1.605

GASTEIZ
Apirilak    
18- 24

2.435 Irekiera ekitaldia
- Data: apirilak 18
- Bertaratuen kopurua: 88

Mahai ingurua: 
“Vitoria-Gasteizko memoria”
(alkate ohiak eta oraingo alkatea)
- Data: apirilak 18
- Bertaratuen kopurua: 150

Mahai ingurua: Terrorismoaren 
eta indarkeria polizialaren 
biktimen artekoa.
- Data: apirilak 21
- Bertaratuen kopurua: 105

Tailerren 
kopurua: 7

Ikastetxeen 
kopurua: 6

Ikasleen 
kopurua: 177

2.955

EIBAR
Maiatzak 
16-22

939 Irekiera ekitaldia
- Data: maiatzak 16
- Bertaratuen kopurua: 92

Mahai-ingurua: “Eibarko 
memoria hurbila”
(alkate ohiak eta oraingo alkatea)
- Data: maiatzak 17
- Bertaratuen kopurua: 60

Mahai- ingurua: “Eibarko 
memoria historikoa”
- Data: maiatzak 19
- Bertaratuen kopurua: 87

Tailerren 
kopurua: 10 

Ikastetxeen 
kopurua: 4  

Ikasleen 
kopurua: 231

1.409
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3. Hezkuntza Tailerrak
3.1 Hezkuntza tailerraren 

helburua eta garapena
Hezkuntza tailer honen helburu nagusia, ikas-
leei hezkuntza esperientzia esanguratsua es-
kaintzea izan da, Memoria eraikitzeko giltza-
rriak ezagut ditzaten laguntzeko eta gogoeta 
kritikoa egin dezaten errazteko, Memoriak 
berak dituen mugak nabarmenduz.

Hezkuntza tailerretan parte hartzeko gonbida-
pena, DBH4ko, Batxilergoko eta Lanbide Hezike-
tako ikastetxeetara luzatu da. Eskualde bakoitze-
ko ikastetxe guztiekin jarri gara harremanetan. 

Tailerraren garapena honako hauxe izan da:
1. Harrera: erakusketaren aurkezpen oro-

korra, labur.
2. Erakusketaren bisitan laguntzea eta ber-

tan agertzen diren kontzeptu nagusien 
azalpena.
Kontzeptu nagusiak: 
- Memoria: zer da?.

- Banakako memoria subjektiboa da.
- Memoria kolektiboa plurala, gatazka-

tsua, eta dinamikoa da.
- Memoria kolektiboa eraikitzea: memo-

rien arteko elkarrizketa-prozesua.
- Zergatik den garrantzitsua, Memoria 

kolektiboa herritarren parte-hartze 
demokratikoaz egitea.

3. Talde-dinamika, bi helburu nagusiei begira:
- Bisitak ikasleengan eragin dituen pen-

tsamenduak eta emozioak elkarri 
kontatzea.

- Memoriaren mugak, parekatzea eta 
justifikazioa izanik, haien inguruko ar-
gipenak eta gogoetak.

4. Testigantzak ematea.
Ikasleek testigantzak idatziz utzi ahal 
izan dituzte.

5. Amaiera
- Izandako esperientziari buruzko eba-

luazioa, taldean eginda. Idatziz ere 
egin ahal izan da.

- Ikasle bakoitzak ekarpen idatzia egin 
ahal izan du: bizi izandako esperien-
tzia adierazten duen ideia nagusia.

HERRIA/
Data

ERAKUSKETAN, 
BISITARIEN 
KOPURUA

EKITALDIETAN PARTE HARTZEA HEZKUNTZA 
TAILERRA

PARTE 
HARTZEA, 
GUZTIRA

DONOSTIA
Maiatzak 28 
- ekainak 8

3.165 Irekiera ekitaldia
- Data: maiatzak 28
- Bertaratuen kopurua: 65

Mahai ingurua: “Donostiako 
memoria hurbila” (alkate ohiak 
eta oraingo alkatea)
- Data: maiatzak 30
- Bertaratuen kopurua: 87

Talde dinamikak: “Memoria 
eraikiz: biktimak eta gizartearen 
arteko elkarrizketa.”
- Data: ekainak 2
- Bertaratuen kopurua: 110

Hitzaldia: “Memoria historikoa” 
- Data: ekainak 6
- Bertaratuen kopurua: 50

Tailerren 
kopurua: 8

Ikastetxeen 
kopurua: 5

Ikasleen 
kopurua: 298

3.775
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BILBOKO ERAKUSKETA:

HERRIA IKASTETXEA IKASLE - 
KOPURUA 

Bilbo CPEIPS AMOR MISERICORDIOSO HLBHIP 57

Bilbo CPEIPS ARTXANDAPE IKASTOLA HLBHIP 50

Bilbo CPEIPS BEGOÑAZPI IKASTOLA HLBHIP 120

Bilbo CPEIPS EL AVE MARIA HLBHIP 22

Bilbo CPEIPS KARITATE ALABAK-BEGOÑAKO ANDRA MARI HLBHIP 12

Bilbo CPEIPS KIRIKIÑO IKASTOLA HLBHIP 117

Bilbo CPES FERNANDO BHIP 30

Bilbo CPES JURITECNIA BHIP 24

Bilbo CPES OTXARKOAGA BHIP 30

Bilbo CPIPS CALASANCIO HLBHIP (Eskolapioak) 105

Bilbo IES ESKURTZE BHI 11

Leioa CPEIPS ASKARTZA CLARET HLBHIP 62

Leioa CPEIPS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES HLBHIP 41

DURANGOKO ERAKUSKETA:

HERRIA IKASTETXEA IKASLE - 
KOPURUA 

Durango CPEIPS SAN JOSE-JESUITAK HLBHIP 67

Durango CPES IBAIZABAL COOP.E. IKASTOLA BHIP 44

Iurreta IES JUAN OROBIOGOITIA BHI 11

Zornotza CPEIPS  LAUAXETA IKASTOLA HLBHIP 30

3.2 Hezkuntza tailerretan parte hartu duten ikastetxeak

TOLOSAKO ERAKUSKETA:

HERRIA IKASTETXEA IKASLE - 
KOPURUA 

Ibarra CPEIPS UZTURPE IKASTOLA  HLBHIP 17

Tolosa CPEIPS USABALGO LASKURAIN IKASTOLA HLBHIP 49

Tolosa CPES HIRUKIDE ESKOLAPIOAK  BHIP 190

Tolosa IES ORIXE BHI 109 

Villabona IES ERNIOBEA BHI  59
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DONOSTIAKO ERAKUSKETA:

HERRIA IKASTETXEA IKASLE - 
KOPURUA 

Donostia CPEIPS STO.TOMAS HLBHIP 12

Donostia CPEIPS MARIAREN BIHOTZA HLBHIP 23

Donostia CPEIPS  SAN PATRICIO HLBHIP 60

Donostia IES ANTIGUA-LUBERRI BHI 140

Lazkao CPEIPS  SAN BENITO IKASTOLA HLBHIP 63

EIBARKO ERAKUSKETA:

HERRIA IKASTETXEA IKASLE - 
KOPURUA 

Eibar CPEIPS STA. MARÍA DE LA PROVIDENCIA  HLBHIP (ALDATZE) 75

Eibar IES MOGEL ISASI BHI 60

Eibar IES ITZIO BHI 66

Eibar IMFPB EIBAR OLHUI 30

VITORIA-GASTEIZKO ERAKUSKETA:

HERRIA IKASTETXEA IKASLE - 
KOPURUA 

Vitoria-Gasteiz CPEIPS  CEU VIRGEN NIÑA HLBHIP 26

Vitoria-Gasteiz CPEIPS SANTA MARÍA HLBHIP 71

Vitoria-Gasteiz CPI SAMANIEGO IPI 14

Vitoria-Gasteiz IES EGIBIDE ARRIAGA BHI 29

Vitoria-Gasteiz IES EGIBIDE NIEVES CANO BHI 26

Vitoria-Gasteiz IES FRANCISCO DE VITORIA BHI 11
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3.3 Hezkuntza tailerrei buruz, 
ikastetxeek egindako 
balorazioa

Gaiak oso harrera ona izan du ikastetxe 
guztietan. Izan ere, parte hartu ez dutenek 
adierazi digute gaia eta ekintza oso inte-
resgarriak izan arren euren programazioan 
sartzeko oztopoak zituztela ( azterketak, 
kanpoko ekintzak programatuta, ikasbi-
daiak, …) eta horixe izan dela parte ez har-
tzeko arrazoi bakarra.

Ikastetxeek, egindako lana eskertu egin dute 
eta zoriondu, eta Gogora Institutuarekin la-
nean jarraitzeko gogoa adierazi dute.

Baita ere, tailerren antolaketari ekarpenak 
edota proposamenak egin dizkiote, eta zen-
bait kasutan kontuan hartu ahal izan dugu, 
horrekin tailerrak aberastu direlarik: pos-
sit-ean hausnarketak idazteari denbora gehia-
go eman zaio, adibidez.

Ekintzan parte hartu dutenek jakinarazi di-
gute esperientzia oso aberasgarria izan dela: 
ikasgelan landutakoaren osagarria edota 
gero lantzeko aukera ematen duena. Ikas-
le batzuek, inoiz ikusi edo entzun ez dutena 
ikusteko eta entzuteko aukera izan dutela 
nabarmendu dute, alde desberdinetako testi-
gantzak. Bestaldetik ere, azpimarratzen zuten 
testigantzek zuten mezu positiboa.

Ikastetxe batzuek euren balorazio idatzia helara-
zi digute. Ondoren azalduko dira jasotako balo-
razioen ideia nagusiak, batzuk ekintza beraren 
balorazio ona eginez eta beste batzuk tailerra eta 
erakusketa hobetzeko iradokizunak eginez:

a. Ikasleen parte hartzeri buruz

- Ikasleei esperientzia gustatu zaie, oro har, 
eta parte hartzea ona izan da.

- Ikasleek interes handiz hartu dituzte leku-
koen adierazpenak: gehienentzat  ezeza-
guna izan da eta pertsona horiek entzu-
tean hunkitu egin dira.

- Ikasleen enpatia biktimekiko: testigantzen 
aniztasunak sufrimendua guztiona dela 
sentitzeko lagundu du ekintza honek.

b. Tailerraren eta erakusketaren diseinuari 
buruz

Irakasleen zein ikasleen balorazioa ona izan 
da tailerraren diseinuari buruz:

- Bisita dinamikoa, ikasleen arreta lortu du.

- Guztion parte hartzea ahalbideratzen du, 
bakoitzak bere emozioa eta  ikuspuntua 
adierazteko aukera izan du.

- Balio hezitzaile handiko testigantzak eta 
planteamenduak. Errespetuz eta toleran-
tziaz tratatutako gaia, gero ikasleek euren 
ondorioak ateratzeko tresnak izan ditzaten.

- Adinagatik, hainbat ikasleek ezagutu ez 
duten gaia ezagutzeko aukera ematen da. 
Hausnarketa eta eztabaida behar duten 
gaiak ondo aurkezten dira. 

- Erakusketaren kokapen fisikoaren garrantzia: 
herriaren erdian eta bertaratzeko erraza.

c. “Ikuspuntu desberdinak azaltzen dira 
eta  ezagutzen ez zen errealitatea 
ezagutzeko aukera ematen da”

- Azken hamarkadetan egon ziren indarkeria 
desberdinak ezagutzeko aukera ematen da,  
mota desberdineko biktimak ezagutzeko 
aukera, eta azken finean guztiek sufrimen-
du berdina zutela nabarmen geratzen da. 

- Oso baliagarria, ikasle batzuek ezagutu ez 
duten, bizi ez duten errealitatea ezagutze-
ko eta gaur egun dagoen egoera hobeto 
ulertzeko.

- Euskal Herrian gertatu diren sufrimendu 
desberdinen mapa ongi azalduta dago.

d. Eskolan lan egiteko edo lan egindakoa: 
ondorioztatutakoa

Irakasleek adierazi dute, ikasleekin eskolan 
gaia lantzearen garrantzia,  ikasleek Memoria-
ren Plazan ikasitakoaren ondorioa atera de-
zaten. Irakasleen ustez, gai hau gehiago hitz 
egin beharrekoa da eta Gogora Institutuak 
proposaturiko foroa oso egokitzat hartzen da: 
“ikasleei zer hausnartu eman zitzaien eta inte-
resgarria izan zen”.

Erakusketara joan aurretik eskolan gaia lan-
tzeko beharra ere aipatu dute irakasleek, in-
formazioa hobeto ulertzeko:  kontzeptu ba-
tzuk, taldeen izenak... .

Batzuek eskolan  aurretik lan egindakoaren 
osagarria izan dela jakinarazi digute. Eta eu-
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rek lehenago egindako lana eskaini diote Go-
gora Institutuari.

Erakusketan bildutako materiala ikastola eta 
ikastetxeetan eskuragarri izatea eskatu dute, 
gure hurbileko iraganaz unitate didaktiko txu-
kun batzuen osagarria izan ahal baita.

Erakusketaren ondoren, gaia landu dutenek 
euren ondorioak ere helarazi dizkiote Gogora 
Institutuari:

- Azken hamarkadetan egon zen sufrimen-
dua sentitu zutela.

- Batzuek bere haserrea ere adierazi zutela, 
eta indarkeriaren kontrako jarrera nabar-
mena izan zela.

- Orokorrean gorrotoa ez zabaltzeko egiten 
ari diren saiakera asko baloratu zutela.

- Bertan azaltzen diren adierazpenek itxa-
ropena irekitzen dutela eta aurrera begi-
ratzeko aukerak zabaltzen dituztela.

- Eskertu behar diegula, biolentzia sufritu 
duten pertsona horiei, egin duten saiake-
ra; behar beharrezkoa dela gatazka ongi 
ixtea eta denok batera etorkizun berria 
eraikitzen hastea.

- Ikasleentzako, biktimak ez direla zenba-
ki hutsak, baizik eta pertsonak, bakoitzak 
bere historiarekin, bere familiarekin…

- Liburuetan historia bat agertzen dela, bai-
na entzundakoa, hori bai dela benetako 
historia.

- Biktimen jarrera oso positibotzat har-
tu zutela: “denborarekin hilketa gainditu 

dute eta hurrengo belaunaldiei jakinaraz-
tea beraiei gertatutakoa, berriro ez erre-
pikatzeko”.

- Armarik ez liratekeela egon behar.

- Heriotzak ez daukala atzera egiterik. Inork 
ez daukala bestearen bizitzaren gaineko 
erabakirik hartzeko ahalmenik. 

e. Hobetzeko proposamenak:

Atal desberdinetarako iradokizunak edota ho-
betzeko proposamenak egin dituzte. 

Tailerraren diseinuari dagokionez, possit-e-
tan ikasleek gogoeta idatziak uzteko denbora 
luzatzea proposatu zuten, eta horrela egin da, 
proposamena jaso eta hurrengoetan. Bes-
taldetik, hasieran, erakusketan dagoenaren 
azalpen zehatzagoa egitearen beharra ikusi 
dute, ikasleak hobeto kokatzeko. Eta azkenez, 
eskatu dute ondoren gelan gaia lantzeko ma-
teriala ematea.

Erakusketan dauden biktimen testigantzak 
direla eta,  batek tortura jasandakoen testi-
gantzen falta izan du eta beste batek ez deri-
tzo egoki, ETA, indarkeria poliziala eta ETAren 
aurkako talde terroristak erakusketa berean 
egoteari.

Hiritar anonimoren testigantzaren batean,  
indarkeria erabili duten taldeen izenak iden-
tifikatzea zaila zela esan dute. 

Erakusketaren azpiegituraren inguruko aipa-
menak egin dituzte. Diseinua asko gustatu bada 
ere, karpa batean izateak mugak ere ezartzen 
ditu entzumena ona izateko edo tenperatura 
ona egon dadin (eguraldia, kaleko zarata).


