
Justizia Soziala-Lab  
 

Zuzenbideko eta Kriminologiako ikasketak berritzeko programa instituzionala 
Programa institucional para la innovación en los estudios de Derecho y Criminonología 

   

Kriminologiako Gradua 
Justizia Sozialaren aldeko Klinika Juridikoa 

 
Prestakuntza osagarrirako eskaintza 

 

 
 

Kriminologia-lantegia: Ahots aniztasunetik gizartea birsortzera 
 

 
HELBURUA: Proiektu honen helburua da fokatze kliniko batetarako erreminta kriminologikoen “kutxa” bat osatzea politika kriminaletan eta 
zigor politiketan inplementatzen joateko, bidean graduko irakasleria zein ikasleria klinikaren balioetan aktibatzeko asmoz. Hauxe da 
proiektuaren galdera eragilea: Nola diseinatzen, inplementatzen eta ebaluatzen dira erreminta horiek? Laburbilduz, zein mailatan 
erantzuten diote konpondu nahi dituzten arazo sozialei? Nola hobetu litezke kriminologoek egin ohi dituzten esku-hartzeak? 
 
BALIOAK 

 Justizia soziala 

 Giza eskubideak 

 Parte hartzea 

 Soluzioen Ko-kreazioa (co-creación) 

 Ikasketa kolektiboa  

 Erabaki hartze informatua sustatzea erakunde publikoetan 

 Izaera estimatzailea (apreciative evaluation) 

 Gardentasuna 

 Etengabeko (ber)eraikuntza  

 … 
 
JARDUERAK: Proiektuak bi urrats egingo ditu. Lehen ikasturtean politika kriminalak ebaluatzeko erremintak aztertu, sailkatu eta balioetsiko 
dira. Bigarren ikasturtean, berriz, kasu erreal bati aplikatuko zaizkio, Justizia Sozialaren aldeko Klinika Juridikoarekin lan egiten duten erakunde 
zein elkarteek proposatutako gai baten jorratzeko.  

 
2017-18 ikasturtea: Erreminta-kutxa osatzen 
 

 Erremintak sailkatzeko eta balioesteko irizpideak finkatu, adostutako txantiloi baten arabera. 
o Erreminta diagnostikoak 
o Esku-hartze  erremintak 

 Oinarrizko erremintak aukeratu (ikasle taldeak eta irakasle taldea) 

 Oinarrizko erremintetan adituak izan daitezkeen graduko irakasleei txantiloia osatzeko eskatu 

 Egelan (eta, ahal dela, baita paperean ere) Copy Lefteko eskuliburua argitaratu. Autoretza Irakasle zein ikasleena, 
maila berean denak.  

 
2018-19 ikasturtea: Klinika Kriminologikoko prozesu bat garatu (kasu errealen analisia) 
 

 Talde eragilea osatu 

 Kasua aukeratu eta aztertu 

 Inplikaturiko eragileak detektatu, haiekin harremanetan jarri eta aktibatu 

 Arazo kriminologikoa aztertu 

 Esku-hartze proposamenak diseinatu eta eragileen artean zabaldu 
 
Parte-hartzea ikasturte bakarrekoa izan daiteke. Alabaina, 2018-19an lehentasuna izango dute aurreko ikasturtean parte hartu duten 
ikasleek. Era berean, proiektuan parte hartzen duten ikaslek lehentasuna izango dute practicuma eta GALa Klinika Juridikoan egiteko, hala 
egitea erabakitzen badute. 
 

 
Hasiera: 2017ko urriaren amaierako astea 
Dedikazioa: 2-3 orduko 6 lan-bilera urtean, eta proiektuaren garapenari norberak eskaintzen diona. 
Aitortza: 1,50 hautazko kreditu urtealdiko, eta parte-hartze ziurtagiria, Justizia Sozialaren aldeko Klinikak eta  Juridikoaren eta 
Berrikuntzaren, Gizarte Konpromisoaren eta Kulturgintzaren arloko errektoreordetzak emana. 
 
Proiektuaren zuzendaritza: Juan Aldaz (juan.aldaz@ehu.eus) 
Koordinazioa: Itziar Alkorta y Joseba Ezeiza (itziar.alkorta@ehu.eus / joseba.ezeiza@ehu.eus) 
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