Prentsa oharra
Donostia, 2020ko azaroaren 23an

Erakundeen
ordezkariek
Ortzadarreko
GarageLab berriko gazteak zoriondu dituzte,
Orange Fundazioak sustatuta, ONCEren eta
Empieza Por Educar Fundazioa lankidetzarekin


GarageLab
Ortzadarrek
ARTCCESIBLE
proiektuaren
Challenge Internacional FabLab Solidariesen Epaimahaiaren
10.000 euroko Sari Nagusia irabazi du.

Sariaren bideoa
ARTCCESIBLE, ORTZADAR eta Orange Fundazioko gazteek bultzatutako proiektua
da, ONCE, Empieza Por Educar, Chillida Leku, Tabakalera, Gipuzkoako Foru Aldundia
eta Donostiako Udalarekin lankidetzan. Proiektu horren bidez, euskal eskultoreen
artelanak erreproduzitu nahi dira eskalan, hala nola Eduardo Chillida edo Jorge
Oteizarenak, ikusmen-urritasuna duten pertsonentzat eskuragarri jarriz.

Azaroan, ARTCCESIBLEk epaimahaiaren 10.000 euroko sari nagusia jaso du 4th
International Solidarity FabLabs Challenge lehiaketan.
Topaketa birtualean Donostiako erakundeetako ordezkariek eta proiektuaren
erakunde laguntzaileek parte hartu dute, eta ARTCCESIBLE saritutako proiektuan
parte
hartu
duten
gazteak
zoriondu
dituzte:
Rikardo Lamadrid, Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean; Maite Peña, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte
Politikako diputatua; Aitziber San Roman, Donostiako Udaleko Gizarte Ekintzako
zinegotzia; Daniel Morales Gutiérrez, Orangeko Orange eta RSC Fundazioko
zuzendaria; Roberto Doval, Gipuzkoako hiriburuko ONCEko Laguntza Zuzendaritzako
zuzendaria; Europe Direct Donostia postuko ordezkaria, Ainhoa Martin;
Chillida Leku Museoko Hezkuntza eta Ikerketa arduraduna, Nausica Sánchez; Medialab
Tabakalerako zerbitzuen koordinatzailea, Oihana Aristondo; Tecnaliako Fabrikazio
Aurreratuko eta Industria 4.0 Estrategiaren arduraduna, Mikel Niño; Bigarren Aukerako
Eskolen Sareko Zuzendaritza Batzordea, Roberto García; Empieza por educar
Fundazioko proiektuen koordinatzailea, Ilia Hernández; Orangeko erakunde
harremanetarako Lurralde zuzendaria, Oscar Aragón eta Donostiako Udaleko gazteria
eta kultura arloko beste arduradun instituzionalak.
Ortzadar Lanbide Heziketako ikastetxearen GarageLab programa Orange Fundazioaren
ekimen bat da, eta Bigarren Aukerako Eskolen eremuan, lanbide-heziketa eta
ekipamendua ematen dizkio, FabLab ingurunearen eta maker mugimenduaren bidez
beren ikasleentzako proposamen bat garatu ahal izan dezaten, irakaskuntza, ikaskuntza
eta hazkunde pertsonaleko prozesuak eraldatzen dituena.
Ortzadarrek eta Orange Fundazioak lortutako akordioari esker, Ortzadar ikastetxeko
Oinarrizko Lanbide Heziketako 90 gaztek makineria berria eta irakasle-talde indartua
dituzte proiektu berri eta anbizio handiagokoak bultzatzeko.
Orange Fundazioak proiektuaren aldeko apustua egin du, Empieza Por Educar
Fundazioarekin lankidetza estuan, funtsezko laguntzak bultzatuz eta emanez:: ezagutza,
prestakuntza, makineria, besteak beste. Ortzadarrek, berriz, fabrikazio digitala
hezkuntza-tresna gisa txertatzen jakin du Oinarrizko Lanbide Heziketaren prestakuntzaproposamenaren
barruan,
Bigarren
Aukerako
Eskola
gisa.
Oinarrizko Lanbide Heziketako hainbat prestakuntza-ibilbidetako ikasleek GarageLab
txertatzen dute modulu orokorretan, eta zientziei, komunikazioari eta gizarteari buruzko
ezagutzak ematen dituzte 4.0 tresnen bidez (3D inprimagailuak, laser-inprimagailua,
Arduinoa,
etab.).
Bi erakundeek, une hau partekatu nahi izan dute hori posible egin duten eta
prozesuaren zati batean lagundu dieten erakunde, enpresa, fundazio eta pertsonekin.
Topaketa birtualean, instituzioetako ordezkariek eta proiektuko erakunde laguntzaileek
XXI. menderako funtsezkoak diren gaitasun digitalak eta zeharkakoak (sormena,
autonomia, talde-lana eta komunikazioa) jokoan jarriko dituzten prestakuntza-espazioen
garrantzia azpimarratu dute. Horrela, GarageLab-ak gizartearen garapenerako eta
aurrerabiderako palanka bihurtzen dira. Azkenik, itun publiko eta pribatuen garrantzia
azpimarratu dute, nahiz eta hezkuntza sistemaren ahuleziak agerian uzten dituztela

onartu. Puntu honetan, Ortzadar bezalako Bigarren Aukerako Eskolak aintzatestea
eskatu da, itxaropen-proposamenak egiten baitituzte, errealitate konplexuetara
egokituta, eta hezkuntza-sistemarentzat erantzun bat baitira.

Zer da GarageLab bat?
GarageLab programaren helburua da absentismoari aurre egitea eta OLH eta Bigarren
Aukerako Eskoletako ikasleen eskola-uzte tasa murriztea, ikasleen motibazioa eta
enplegagarritasuna
hobetuz
gaitasun
digitalak
eskuratzeari
esker.
Proiektuaren abiapuntua ikastetxe barruan gela bat sortzea da, GarageLab izenekoa.
Ikasgela hau berezko nortasuna duen espazioa da, ikasleak baitira protagonista hasierahasieratik, GarageLab diseinatu eta eraikitzen baitute diseinu parte-hartzaileko eta
autoeraikuntzako tekniken bidez, arkitekturako eta diseinuko profesionalekin batera.
Ondoren, laser-ebakitzaile hori, binilo-ebakitzailea eta prototipatu elektronikoko kitak
parekatzen dira, aurrerago irakasleak sorkuntza eta fabrikazio digitalean trebatzeko,
maker testuinguruan eta ikaskuntza-metodologietan. Proposamen honen helburua da
irakaskuntza, ikaskuntza eta hazkunde pertsonaleko prozesuak eraldatzea. Eta ez
ekipamenduarekin bakarrik, baizik eta Desing Thinking-en eta Proiektuetan Oinarritutako
Ikaskuntzan oinarritutako hezkuntza-metodologiarekin, ikaskuntza modu desberdin eta
esanguratsuan sustatzea helburu duena. Horrela, ikasleek beren ideiak praktikan jar
ditzakete kezkatzen dituzten inguruneko gaiei erantzuteko, hausnartzeko, ikertzeko eta
ideiak sortzeko espazioekin, talde-lana antolatzeko gai izanik, beren lorpenen berri
emanez eta erronka berriei aurre egiteko gaitasunarekin sentituz, ikasgelen barruan zein
kanpoan.
Ekintza honekin, Orange Fundazioa 4., 8. eta 17. GIHetan inpaktua izaten ari da.
Informazio
gehiago:
Orangeko
Iraunkortasun
Txostena

http://somosresponsabilles.orange.es/informe-de-sostenibilidad-2019 /
Ortzadar eta ETHAZIren inplantazioa TKNIKAren laguntzaz

ORTZADAR eskolatik, ibilbide pertsonalizatuak eraikitzean jartzen du arreta, hiru
helburu kontuan hartuta: prestakuntza eta lan arloko gaitasunak indartzea, lan-munduan
esperientzia praktikoak eskaintzea eta gizarte-eskaerak babestea.
Eskola hori ETHAZI eredua ezartzen ari diren ikastetxeen sarekoa da. ETHAZI
errendimendu handiko zikloak dira, eta Tknikak bultzatzen ditu, Europako hezkuntzaberrikuntzako erreferenteak.
www.ortzadar.net
Ortzadar Bigarren Aukerako Eskola bat da, hezkuntza sistema arruntean porrot egin
duten eta hezkuntza eta gizarte sistematik kanpo geratu diren gazteei aukera berriak
eskaintzen dizkiena. Hezkuntza- eta profesionalizazio-jarduerak bultzatzen ditu. Bi eta
sei urte bitarteko prestakuntza-ibilbideen aldeko apustua, laneko benetako agertokietan
pertsonalizatuta. Helduarorako trantsizioan laguntzen du, araututako hezkuntza-

sistemara itzultzea sustatuz
enplegagarritasuna areagotuz.

eta

lan-merkatuan

baldintza

hobeetan

sartzeko

ORTZADAR eskolatik, ibilbide pertsonalizatuak eraikitzean jartzen du arreta, hiru
helburu kontuan hartuta: prestakuntza eta lan arloko gaitasunak indartzea, lan-munduan
esperientzia
praktikoak
eskaintzea
eta
gizarte-eskaerak
babestea.
Eskola hau ETHAZI eredua ezartzen ari diren ikastetxeen sarekoa da. ETHAZI
errendimendu handiko zikloak dira, eta Tknikak bultzatzen ditu, Europako hezkuntzaberrikuntzako erreferenteak.
www.ortzadar.net
Orange fundazioa

Orange Fundazioak teknologia pertsonen bizitza hobetzeko tresna eta aukera gisa
sinesten du. Horregatik, hezkuntza digitalaren esparruan kokatutako proiektuak egiten
ditu, bazterketa-arriskuan dauden kolektiboak bereziki azpimarratuz. Gainera, autismoa
duten pertsonen bizi-kalitatearen aldeko irtenbide digitalak erabiltzearen aldeko apustu
irmoa egiten du, eta, tresna teknologikoen bidez, kultura eta aisia ikusmen- edo
entzumen-desgaitasuna duten pertsonengana hurbiltzeko lan konprometitua egiten du.
www.fundacionorange.es

Empieza Por Educar Fundazioa
Empieza Por Educar Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta hezkuntzaekitatea lortzen laguntzeko lan egiten du. Hau da, ikasleen jatorri sozioekonomikoa
hezkuntza-arrakastaren edo porrotaren iragarle seguruena izan ez dadin. Empieza Por
Educar Teach For All nazioarteko sarearen parte da, mundu osoan hezkuntzaekitatearen alde lan egiten duten mundu osoko 60 erakunde biltzen dituena.
www.programaexe.org
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