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Ikasturte honetan definitu eta gizaki egiten gaituen ba-
lio bat berreskuratuko dugu: konfiantza. Balio hori bi 
norabidetakoa da: alde batetik, gure ustez besteengan-
dik jasotzea merezi dugun konfiantza; eta, bestetik, guk 
aldi berean eskaintzen dugun konfiantza. Konfiantza 
da gure erakundearen funtsezko oinarrietako bat; izan 
ere, konbentzituta gaude, Aldeas Infantiles SOS elkar-
tean artatzen ditugun umeen eta gazteen ahalmenean 
konfiantza erakutsita bakarrik, haiek ere bere egin eta 
aurrera jarraituko dutela, egokitu zaizkien egoerak go-
rabehera.

Konfiantzaren balioa baliatuta, gainera, aurreko ikas-
turteko norabidean lanean jarraitu nahi dugu; hau da, 
bortizkeria eta eskola-jazarpena saihesteko bidean. 
Horretarako, beharrezkoa da elkarrenganako kon-
fiantza izatea umea egoki gara dadin. Enpatia eta 
bestearen beharrak —ziur aski, nireen antzekoak— 
abiapuntua hartuta, sostengua ematen digun sarea 
sortzen dugu; sare horretan konfiantza izateaz gain, 
gure itxaropena ere eraikiko dugu. Azken finean, itxa-
ropena etorkizun baikor batean konfiantza izatea da.

Guztiok gizartearen partaide baliotsu eta beharrezkoa 
garen konfiantza hori kontuan hartuta, gauza bat eskatu 
nahi dizuegu: irakasleak zareten aldetik, saiatu antze-
maten ea ume bat bakartzen den edo taldearekin eta 
munduarekin lotura apurtzen duen. Familia eta eskola-
ingurune normala izanda ere, gure munduan erraza da 
bakarrik haztea. Egoerak eta baliabide teknologikoak 
ere bildu ahal dira, ume bat bere ingurunean ez onar-
tua edo deseroso senti dadin; horrenbestez, nahita edo 
nahi gabe, aldendu, bakartu eta munduarekiko loturak 
galduko ditu, horretan ez duela lekurik senti dezake eta. 
Beraz, bai ikastetxeetatik bai familiengandik eskatzen 
dizuegu umeei konfiantza ematen lehenengoak izate-
ko. Neurririk gabe, bihotz-zabaltasunez. Horrela lortuko 
dute partaide direla sentitzea, integratzea, parte hartzea 
eta berriro konfiantza izatea. Egia bihur dadila gure na-
hia: ume bat ere ez dadin bakarrik hazi.

zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Ongi etorri Aldeas Infantiles SOS erakundearen 
“Atxiki zure balioei” hezkuntza-programaren 
20. ediziora. Gure herrialdeko lehen-hezkuntza 
ikastetxeetara balioen heziketa eraman eta bi 
hamarkadara, oraindik ikasleen formakuntza 
osoaren alde egiten dugu. Benetan espero dugu 
gure programek ume-belaunaldi oso batengan 
eragin izana; aldi berean espero dugu beren 
buruarekin, besteekin eta egokitu zaien mun-

duarekin hobeto moldatzeko baliabideak eman 
izana. Ziur gaude pertsonen barnetik eraikitzea 
lortu nahi dugun gizarterako bermea dela: gero 
eta gizarte justuago eta solidarioago bat, urtez 
urte beren balioei atxikitzen zaien gazteei esker.
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Kaixo! Jar zaitez ispilu baten aurrean. Esadazu: zer ikusten 
duzu? Erraza, ezta? Zeure burua ikusten duzu, zure isla 
ikusten duzu... Bada, nahiz eta lehen begi-kolpean gazte 
normal bat irudi dezakezun, egia esan, ez da horrela. Zu 
zeu zara. Aparta eta paregabekoa. Zure istorioa bakarra eta 
pertsonala da, besteena ez bezalakoa eta munduan inork 
gehiagok ez duen “eduki” berezia duena. Hortxe datza ma-
gia. Gainera, beti egongo zara zeure buruarekin, eta ez 
duzu nahiko umore txarreko “adiskide” txepela eduki, ezta?

Pertsona ugari ez daude batere pozik haiek berak izatea-
rekin. Beren ustezko gauza txar guztiei erreparatzen diete: 
beren itxura, beren gaitasunak edo trebetasunak, baita be-
ren izaera ere. Halere, egia esanda, guztiok ditugu gauza 
on asko eta gauza horiek nabarmendu beharko genituzke 
eta harro sentiarazi beharko gintuzkete. Zure barnean 
merezi duten gauza horiei erreparatzen diezunean, auto-
estimu eta zeure buruarenganako konfiantza ona duzu. 
Eta hori indarra ematen dizun talisman bat bezalakoa da, 
esaten baitizu dena ongi joango dela. Eta mundu guztiari 
izugarri gustatuko zaio!

Eta nola lor dezakezu zeure buruarenganako konfiantza 
hautsezina izatea? Agian hasieran kostatuko zaizu edo 
lotsa emango dizu, baina eskuratuko duzu. Honako de-
kalogo honetan hainbat lagungarri aurkituko dituzu zeure 
buruarenganako konfiantza topera izateko:

1. Hasteko, zu zeu izan eta ez alderatu zeure burua zure 
lagunekin edo idoloekin. Besteentzat baliagarria denak 
agian ez dizu zuri balio. Eta garrantzitsuena da zu ongi 
egotea.

2. Zeure burua ezagutu eta behatu, esperimentu bat ba-
zina bezala: zer sentitzen duzun; noiz; eta zergatik 
jartzen zaren triste, pozik, haserre edo zergatik ez du-
zun ezer egiteko gogorik. Edozein sentimendu izateko 
eskubidea duzu, gizakia zara eta.

3. Ikasi buruari hitz egiten... eta geldiarazten. Gauza uga-
ri gure buruan bakarrik gertatzen dira, guk pentsatzen 
dugunaren erruz. Eta ideia horiek atseginak izan behar 
dira zurekin zeurekin. Ongi dago hobetzen saiatzea, 
baina geure burua jipoitu gabe. Zeure buruari ergela 
zarela esaten badiozu, azkenean sinetsiko duzu. Eta 
inor ez da ergela, guztiok dugu balio edo gaitasun bat. 
Ezagutu besterik ez da egin behar.

4. Zure alde sendoak eta gabeziak aztertu.  Saiatu zeu-
re buruaren 3.0 bertsioa aurkitzen, baina zorrotzegia 
izan gabe. Pausoz pauso joan eta jarri zeure buruari 
helburu lorgarri txikiak. Eta huts egiten baduzu, kirol-
legez onartu. Akatsetatik ikasiko duzuna ez duzu inoiz 
ahaztuko.

5. Ikas ezazu aholku onak eta kritika maltzurrak ezber-
dintzen. Zure lagunek beti kontu itsusiak esaten badi-
zkizute... lagunez aldatu. Jende asko ezagutzeak izan 
zaitezkeen pertsonaren ikuspegi osoago bat emango 
dizu.

6. Eskuzabala, solidarioa eta zintzoa izan zaitez. Besteen 
gauza onekin poztu. Bekaiztia izateak zoritxarreko 
egingo zaitu. Besteei emateak ongi sentiarazten zaitu 
eta zeure buruaren askoz irudi hobea izango duzu.

7. Familiarekin partekatu. Maite, besarkatu, musu eman. 
Maitasuna eman eta jasotzeak maitatuak sentiarazten 
gaitu, eta konfiantza sentituko duzu.

8. Baikorra izan. Hauxe esaten duen hazia erein ezazu 
zure bihotzean: “dena ongi joango da” eta “zuk ahal 
duzu”. Suntsiezin egiten zaituen argitxoa da.

9. Txukuna izan. Zure egunerokoan, zure gauzekin. Zure 
inguruko guztia anabasa hutsa bada, zu ere horrela 
zaudelako da. Txukuna izateak dena haren lekuan 
jartzen lagunduko dizu. 

Neure buruarenganako konfiantza

Esanak esan, ZUK MEREZI DUZU.10.

Haur Hezkuntza

1. zikloa

2. zikloa

3. zikloa

Iraunkortasuna

Zalantzak

Irakasleak
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Helburua: ikasleak se-
guru sentitu behar dira 
bai beren buruarekin bai 
beren ekintzekin; objekti-
boak izan behar dira eta 
ohartu, modu egokian 
jokatzen dutenean, ez 
dutela inoren zoriona es-
pero behar. Haiek berek 
egin dezakete.

Ideia nagusiak: nork 
bere buruarenganako 
konfiantza areagotzea, 
autoestimua sendotzea 
eta era naturalean min-
tzatzea.

Baliabideak: gorputz osoko ispilua edo, gorputz osoko ispilurik ezean, 
aurpegiko ispilua.

Garapena: gainontzekoak maite eta errespetatzeko, nork bere burua 
maite eta errespetatu behar du. Geure burua fisikoki zein mentalki mai-
te behar dugu. Gure gorputzarekin ez ezik, gure izaerarekin ere gustura 
sentitu behar gara. Hori dela eta, tutoretza-klasean ikasleak banan-ba-
nan ispilu aurrean jarriko dira eta beren itxurari eta izaerari buruzko gauza 
politak esango dituzte. Bukatzeko, musu bat emango diote beren ispiluko 
islari. Musu bat “niretzat”  ere eman ahal dute (hatzetan eta masailera) 
zerbait ongi egiten dutenean beren burua saritzeko. Beren buruarekin 
sentitzen duten maitasuna eta konfiantza erakusteko modu bat da.

Gehiago: irakasleak argazki bat egingo du ikasle bat zergatik merezi 
duen bere maitasuna adieraztera ateratzen denean. Argazkiek erakutsi 
behar dute bere buruarekin gustura sentitzen den baten bizipoza.

Etxean: geure burua maite dugu, baita gure gustukoen objektuak ere. 
Harro eta maitekor azalduko gara gure jostailu eta objektu berezienekin. 
Musuak emango dizkiegu gure panpinei, arropari, liburuei... Izugarri gus-
tatzen zaizkigu, eta horregatik aukeratu ditugu.

1
Maite ezazu zeure burua Neure burua ongi zaintzen dut

2

Helburua: egoera berri edo zailen aurrean emozioak eta ur-
duritasuna menderatzea, gure pentsamenduez giro lasaiago 
eta erlaxatuago bat sortzeko, non konfiantza handiagoz joka-
tu ahal dugun. Barneko hizkuntza menderatzea, beldurra eta 
frustrazioa gainditzeko.

Ideia nagusiak: autokontrola, gure pentsamenduak ideia la-
saigarri eta positiboetara bideratzen jakitea, konfiantza sor-
tzeko.

Garapena: gure marrazki-bizidun kutunenetako pertsonaia 
ugarik barneko ahots bat entzuten dute egoera zailei aurre 
egiten dietenean (Doraemonek, Lady Bugek, Patrulla Canina-
ko kideek etab.) Barneko ahots horrek konfiantza eta indarra 
ematen die edozein egoerari aurre egiteko, korapilatsua edo 
gogorra irudi arren. Hori kontuan hartuta, irakasleak hainbat 
egoera proposatuko dizkie eta haiek imajinatu beharko dute 
zer esango liekeen beren barneko ahotsak estutasunari aurre 
egiteko eta gainditzeko. Adibide bat: motxila etxean ahaztu 
zaie eta irakasleak errieta egingo ote dien beldur dira; beren 
barneko ahotsak animatuko ditu esanez “ez da ezer gerta-
tzen. Irakasleari egia azalduko diot eta esan ez dudala berriro 
ahaztuko”.

Gehiago: animatzeko esaldiak pentsatu ondoren, ozen esan-
go ditugu eta klasean partekatuko ditugu. Gaiari drama pixkat 
jarri ahal diogu, ahots-tonu eta aurpegiera ezberdinak balia-
tuz.

Etxean: ariketa errepikatu familiaren eguneroko gaiak hartu-
ta. “Barneko ahotsaren” esaldiek animatu ahal dituzte egunen 
batean gurasoekin tresna berriak erabiltzen saiatzen badira, 
nekatuta badaude eta logela jaso behar badute edo bihurrike-
riaren bat aitortu behar badute.

HH HH
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Nire maskota 
irudikatzen dut
Helburua: geure buruarenganako ziurtasuna areago-
tzeko, gustuko eta maite ditugun objektuez inguratzea, 
bizipoza ekartzen digute eta.

Ideia nagusiak: gustuko ditugun objektuei atxikitzea 
edo lotzea; maitasun- eta estimu-loturak sortzea; ongi 
sentiarazten gaituzten gauzei eta gure sentimenduei 
buruz mintzatzen ikastea.

Baliabideak: arkatzak, koloreak, artaziak, lekeda, 
buztina, EVA goma etab.

Garapena: Arte-hezkuntza klasean irakasleak ikasleei 
proposatuko die hainbat saiotan gustuko duten maskota 
egitea; maskota haiek duten benetako baten irudia izan 
daiteke edo alegiazko bat. Marraztu ahal dute, buztinaz 
itxura eman, EVA goma erabili, irakaslearen laguntzaz 
patchwork bat egin, etab. Xedea da beren lana masko-
ta kutunenetako bat bihurtzea, berekin ikastetxean edo 
etxean egoteko eta maskota alboan ongi sentitzeko.

Gehiago: maskotarekin lotura sentimental eta emozio-
nala sortzeko, izen berezi bat eman behar diote. Ikas-
leren bati ezer bururatzen ez bazaio, “ideia-jasa” egin 
dezakete guztien artean.

Etxean: helduek azaldu behar diete seme-alabei edo-
ta bilobei zein maskota zuten txikitan, nola zuten izena, 
zergatik maite zituzten etab.

Helburua: nor bere burua-
renganako konfiantza are-
agotzeko, beharrezkoa ere 
bada baikortasuna eta pen-
tsamendu positiboa lantzea. 
horrek lagunduko digu aurrera 
egiten, baita egoera zail eta 
negatiboetan ere. Baikortasu-
naren eta egoera bateko ikus-
puntu onenaren  bila ibiltzea, 
eta itxaropena izatea.

Ideia nagusiak: hausnartzea 
eta pentsamendu positiboa 
lantzea, azkenean gauzei al-
derdi atseginena hartzeko.

Baliabideak: birziklatzeko 
betaurrekoak, kartoia, EVA 
goma, plastikoa, arrosa-kolo-
reko espraia, artaziak etab.

Garapena: “bizia arrosa-koloreko ikusi” espresioak esan nahi du bizitzako 
gauza polit eta on guztiak ikustea eta jaramonik ez egitea gauza txar eta ne-
gatiboei. Arte-hezkuntza klasean ikasleek arrosa-koloreko betaurrekoak 
egin beharko dituzte, ikuspegi positibo eta baikor hori eskuratzeko. Hutsetik 
abiatuta, kartoia, EVA goma edo plastikoa erabili ahal dute, eta gero arrosaz 
margotu ahal dituzte. Etxean baten bat badute eta erabiltzen ez badituzte, 
horiek ere birzikla eta pertsonaliza ditzakete.

Gehiago: ikasleek betaurreko arrosak jantzi eta ikuspegi positibotik behatu 
ahal diren zenbait egoera irudikatu behar dituzte. Esaterako, ikastetxeko jo-
lastokira jostailuak ekartzea debekatuta badago, alderdi positiboa da beste 
kontu batzuetan jolastu ahal direla irudimena baliatuta.

Etxean: betaurrekoak etxera eramango ditugu gure senideek erabil ditza-
ten. Haiek ere “edalontzia erdi betea” ikusi behar dute zenbait egoeratan.

Bizia arrosa-koloreko ikusteko 
betaurrekoak

43
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Asteko protagonistak 
irakasten digu

2 25 6

Helburua: norbaitek zerbait ongi egiten duenean edo jarduera 
batean ona denean, jendeak zoriontzen du eta bere miresme-
na erakusten dio. Ikasleei ere miresmena erakutsiko diegu.

Ideia nagusiak: autoestimua eta nor bere buruarenganako 
ziurtasuna areagotzea esker onaren bidez; besteen miresme-
nak sendoago egiten gaitu.

Baliabideak: erakusketa egiteko ikasleek behar dituzten ob-
jektuak.

Garapena: astero irakasleak ikasle bat hautatuko du gelako 
protagonista izateko. Beste kontu batzuen artean, egun ba-
tean ikasleak ongi egiten duen gauza bat erakutsi beharko die 
ikaskideei: marraztea, Rubik kuboaren alde guztiak osatzea, 
hip hop dantzatzea, xakean jolastea eta abar. Saioa bukatu-
takoan, txalo bero bat emango diogu.

Gehiago: txaloez gain, borondatezko ikasleek ozen azalduko 
dute zergatik pentsatzen duten asteko protagonistaren trebe-
tasunak bereziak direla.

Etxean: senide guztiak ere protagonistak izango dira eta tre-
betasun nabarmen bat erakutsiko dute (ikaragarrizko patata-
tortilla bat egitea, gitarra jotzea, kontsolean futbol-partidak 
irabaztea, etab.)

Eskubideak eta betebeharrak ditut

Helburua: barneratzea  “maitatzea” eta “maitatua izan” ez dela nahi 
bat edo  guztion xede hutsa, baizik eta ume guztien eskubidea.

Ideia nagusiak: maitasuna ematea eta jasotzea garrantzitsua dela 
aintzat hartzea; ulertzea zer esan nahi duen eta zer dakarren eskubi-
de bat izateak.

Baliabideak: orriak eta arkatzak.

Garapena: irakasleak azalduko du zer esan nahi duen “eskubide” 
hi-tzak eta ozen irakurriko ditu Haurren Eskubideak. Arreta berezia 
eskainiko dio 6. eskubideari: nortasuna osoki eta orekatsu garatzeko, 
maitatua eta ulertua izateko eskubidea. Ikasleek idatziz zerrendatuko 
dituzte maitatuak sentiarazten dituzten maitasun-erakutsiak (adibidez, 
musuak, besarkadak, maitasun-begiradak, opariak, hitz goxoak, etab.) 
Jarraian ikaskideekin partekatuko dituzte eta zerrenda bat idatziko 
dute arbelean.

Gehiago: aurreko zerrendaren ondoan beste bi zutabe gehituko dituz-
te. Zutabe batean idatziko dute nola sentitzen diren maitasun-erakutsi 
horiek jasotzen dituztenean, eta, bestean, nola sentitzen diren jaso-
tzen ez dituztenean.

Etxean: A4 orri batean Haurren Eskubideak idatziko dituzte, letra 
txukunez eta hainbat koloretan, eta hozkailuko atean jarriko dute iman 
batez. Ez dezala inork ahaztu umeek, beste gauza batzuen artean, 
maitasun handia behar dutela.

1. Eskubide berberak izateko eskubidea, inolako diskriminazio-
motarik gabe.
2. Fisikoki, mentalki, espiritualki eta moralki garatzeko eskubidea.
3. Izen bat eta nazionalitate bat izateko eskubidea.
4. Gizarte Segurantza jasotzeko eskubidea; elikadura, etxebizitza, 
osasun-arreta egokia izateko eta jolasteko eskubidea.
5. Urritu fisiko edo psikikoek arreta berezia jasotzeko eskubidea.
6. Nortasuna osoki eta orekatsu garatzeko, maitatua eta ulertua 
izateko eskubidea.
7. Heziketa jasotzeko eskubidea.
8. Arreta eta laguntza jasotzen lehenak izateko eskubidea.
9. Abandonatua, eta esplotatua ez izateko eta krudelkeriarik ez 
jasotzeko eskubidea.
10. Bakean eta tolerantzia sustatzen duen hezkuntza jasotzeko 
eskubidea.
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Helburua: irudikatzen ikastea zertan izan gintezkeen onak etorkizunean 
edo zein izan litekeen gure lanbidea, kontuan hartuta zer dugun gustuko eta 
zein gaitasun dugun.

Ideia nagusiak: etorkizuna irudikatzea; denboraren poderioz, zein bideri ja-
rraituko diogun imajinatzea, erreferentziatzat hartuta zein gaitasun eta gustu 
pertsonal dugun.

Baliabideak: kartoi meheak, errotulagailuak, arkatzak, artaziak, etab.

Garapena: ikasleek karta-sorta bat egingo dute. Ikasleek hiruna karta egin-
go dute: karta batean, helduak direnean, zein lanbide izan nahi duten ager-
tuko da; beste batean labur azalduko dute zergatik gustatzen zaien lanbide 
hori, baina lanbidearen izena idatzi gabe; eta hirugarrenean marraztuko 
dute, beren ustez, zein gaitasun den beharrezkoa lanbide horretan arit-
zeko. Bukatzen dutenean, karta guztiak nahastuko dituzte. Guztien artean 
asmatu behar dute zein karta doazen elkarrekin.

Gehiago: kartak hiruko multzotan bereizi ondoren (lanbidea, motibazioa eta 
gaitasuna), ikasleek asmatu beharko dute zein karta-hirukote idatzi duen 
ikasle bakoitzak. Irakasleak jokoa zuzenduko du, informazioa elkarri ezku-
tuan eman ez diezaioten.

Etxean: ikasleek gurasoei eta aiton-amonei eskatuko diete azaltzeko zer 
izan nahi zuten txikitan eta ea beren nahia bete den.

27 8
Niri buruzko iragarki bat
Helburua: geure buruarenganako konfiantza dugu-
nean, badakigu zeintzuk diren gure ezaugarri nabarme-
nak eta nola baliatu. Gizartearen aurrean gure alderdi 
positiboena erakusten ikasi behar dugu, horrek gure 
autoestimuan eragina baitu. Ezin diogu geure buruari 
harrika eman; aitzitik, gure ezaugarriak estimatu behar 
ditugu.

Ideia nagusiak: objektiboa eta kritikoa izatea gure 
ezaugarri nabarmenak antzemateko eta gure ingu-
rukoei erakusten ikastea, haiek ere ezagut ditzaten eta 
ohartu gabe gera ez daitezen.

Baliabideak: orriak, arkatzak, margoak, artaziak, etab.

Garapena: gure ezaugarri nabarmenak ezagutzen ba-
ditugu —bai fisikoak bai izaerari dagozkionak— (esate-
rako, oso azkar korrika egitea, informazio ugari buruz 
ikasteko gai izatea, olerkiak idaztea, eskuzabala izatea, 
enpatia handia edukitzea, gatazkak konpontzen jakitea, 
etab.), besteei deskribatzen eta azaltzen ikasi behar 
dugu. Publizitate-iragarki bat egin behar dugu. Iragar-
kian azaldu behar dugu hitz gutxitan, besteek azkar 
ulertzeko, zeintzuk diren gure “abantailak eta ezaugarri 
deigarrienak”, ikusle guztiak horietaz ohar daitezen.

Gehiago: “produktu edo zerbitzu preziatu bat” bezala 
saltzeko beren buruari buruzko publizitate-iragarki bat 
idatzi dutenez, logo bat ere sortu beharko lukete.

Etxean: asteburu arratsalde lasai batean senide guztiak 
elkartu eta “Ni... balitz” jokoan aritu ahal dira; horrela ere 
bizitasun mentala landuko dute adjektiboak aurkitzeko 
eta beren burua modu ugaritan deskribatzeko.

Zu .... itzela izan ahalko zinateke
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Helburua: ikasleei ulertzen laguntzea ikaragarria dela lagunez inguratua 
egotea baina bakarrik ere zoragarri pasatu ahal dutela.

Ideia nagusiak: nor bere buruarekin ongi egotea; ongi pasatzen ikastea 
gure inguruak objektu edo pertsona entretenigarriak edukitzera behartuta 
egon gabe.

Baliabideak: musika-aparatua, arbel digitala, ordenagailua, bozgoragailua, 
etab.

Garapena: musika klasean irakasleak ikasleei utziko die hainbat abesti hau-
tatzen, dantzatzeko gustuko dituztenak. Jarraian abesti horiek jarriko ditu, 
eta ikasleak bakarrik dantzatzera atera beharko dira. Leku gehiago izateko 
eta gelan askatasunez mugitzeko, aulkiak eta mahaiak baztertu ahal dira 
ahalik eta leku handiena izateko. Xedea da musikak gida ditzan eta guztiek 
era askez eta originalez beren burua adieraztea.

Gehiago: lotsarik gabe eta besteen esamesei kasurik egin gabe gabe dan-
tzatzeko, irakasleak begiak estaliko die ikasleei zapi batez. Ikusi ezin ez du-
tenez eta inork haiek ikusi ezin dituenez, ziur ez direla hain uzkur sentitzen 
eta nahi duten bezala jokatzen dutela. Billy Idolen “Dancing with myself” 
kantarekin ere praktika dezakete (“nothing to lose, nothing to prove, only 
dancing with myself”: ezer ez galtzeko, ezer ez erakusteko, neure buruare-
kin dantzan)

Etxean: bikotekidea beharrezkoa ez den dantza-ikastaro batean izena 
eman dezakete beren familiarekin, adibidez, hip hopa, dantza linean, etab. 
Ziur zoragarri pasatuko dutela.

Helburua: “normala eta arraroa” kontzeptuei buruzko 
hausnarketa egitea, era naturalean ondorioztatzeko 
pertsonei ezin zaiela beren itxuragatik etiketarik jarri: 
guztiok paregabeak eta originalak gara.

Ideia nagusiak: ezberdintasunean datza biziaren abe-
rastasuna; guztiok gara paregabeak eta zoragarriak; 
gure janzkera, pentsaera, jokaera...; aniztasunarekin 
harro egon behar gara.

Baliabideak: arkatzak, orriak, arbel digitala edo orde-
nagailua.

Garapena: tutoretza klasean irakasleak ikasleei propo-
satuko die beren idoloen zerrenda bat egitea: abesla-
riak, aktoreak, pertsonaiak, kirolariak, etab. Zerrenda 
osatu eta gero, haien irudiak bilatuko dituzte interneten 
eta monitorean bistan utzi edo inprimatu. Ziur guztiak 
oso ezberdinak direla: ile luzea edo motza, kolore uga-
riz tindatua, tatuajeak, piercingak, arropa deigarria, 
txanoak, eguzkitarako betaurrekoak, etab. Nork bere 
estiloa du, eta horregatik gustatzen zaizkigu. Nork bere 
itxura eta nortasuna du.

Gehiago: beren idoloen biografiak irakur ditzakete. 
Horrela ikusiko dute guztiek oso jatorri eta haurtzaro 
ezberdinak dituztela: batzuk hainbat herrialdetan bizi 
izan dira; beste batzuk guraso bananduen seme-alabak 
izango dira; zenbait txikitan hasi dira antzezten. Nork, 
guk bezala, bere istorioa du, paregabea eta bestere-
nezina.

Etxean: gurasoen eta aiton-amonen txikitako argazkiak 
begiratu ahal dituzte eta komentatu ea beren orduko 
itxura  arraroa edo ezohikoa iruditzen zaien. Helduek 
ere esan dezakete zer iruditzen zaizkien gaur egungo 
modak.

Zer da “arraroa” izatea? “Dancing with myself”.

29 10
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Helburua: guztiok dugu gure izaera, baina baliteke izaera horrekin kon-
forme ez egotea eta ahalegin txiki batez hobetzea.

Ideia nagusiak: nor bere buruari erronkak jartzea; xedeak ezartzea eta 
lan egitea horiek lortzeko; denboraren poderioz bilakaera izatea.

Baliabideak: orriak, kartoi meheak, arkatzak, margoak, artaziak, boli-
grafoak, etab.

Garapena: arte-hezkuntza klasean ikasleek komiki bat marraztu behar 
dute. Protagonistak haiek berak izan behar dira, baina superheroiak 
bezala karakterizatuta. Helburua da ikasleek pentsatzea zeintzuk diren 
beren ezaugarri eta gaitasun nabarmenak eta superheroiaren pert-
sonaiaren bidez horiek indartzea. Ikaslea oso txukuna bada, imajina 
dezake hiriko trafikoa antolatzen duen superheroi bat, denak primeran 
funtziona dezan; oso berritsua bada, bere hitzen bidez lagundu ahal 
du; matematiketan ona bada, munduko diru guztia kudeatu ahal du po-
brezia desager dadin; etab.

Gehiago: haien superheroi kutunenak bezala (Ladybug, Spiderman, 
Amerika Kapitaina, etab.), haien superheroiak ere jantzi berezi bat era-
man dezake. Jantzia marraztu ahal dute, eta, animatzen badira, baita 
benetan egin ere.

Etxean: senide guztiek elkarbizitza ona izateko egin ahal dituzten gau-
zen zerrenda: sarriago harrikoa egitea, hobeto birziklatzea, aiton-amo-
nekin denbora gehiago ematea, familiaren maskotei arreta handiagoa 
eskaini, etab.

2 211 12
Nire talentu bereziaNire 3.0 bertsioa
Helburua: batzuek ez dute hasieratik argi zer izan nahi duten 
bizian, beste batzuek pentsatzen dute baietz, baina nahasita 
daude; gure talentu berezia aurkitu behar dugu.

Ideia nagusiak: testen bidez jabetzea zein den gure bokazioa 
eta zein arlotan nabarmendu eta garatu ahal garen biziaren 
zehar.

Baliabideak: test fotokopiatua eta arkatzak. Adimen anizku-
nari buruzko Amstrong-en testa (2001) edo beste aukera 
bat, ez hain ortodoxoa baina arinagoa, ikasleen adimen-
motak ezagutzeko.

Garapena: ikasleek Howard Gardner-en Adimen Anizkunari 
buruzko Testa egingo dute. Howard Gardner Harvard Uniber-
tsitateko psikologo eta irakaslea da, eta ospetsua da gaitasun 
kognitiboa aztertzen duten ikerketei esker. Oso test erraza da, 
eta minutu gutxian burutzen da. Emaitzek esango digute zer 
nolako adimen-mota dugun: linguistikoa, logiko-matematikoa, 
ikus-espaziala, kinestesikoa, naturalista, intrapertsonala, eta, 
azkenik, interpertsonala.

Gehiago: emaitzak eskuan, debate bat antolatuko dugu ko-
mentatzeko ea ados gauden ateratako emaitzekin; ados ez 
bagaude, argudiatu behar dugu zergatik; beste ikaskide ba-
tzuek ere gure emaitzak iruzkindu ahal dituzte hirugarren iritzi 
batekin alderatzeko.

Etxean: familiak ere testa egingo du, eta ikusiko dugu ea 
ateratako emaitzek zerikusirik duten gurasoen lanbidearekin. 
Zerikusirik ez badute, aztertu ahal dugu zergatik aritzen diren 
pertsona batzuk beren bokazio edo grinarekin zerikusirik ez 
duten lanbideetan.
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zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Helburua: meditatzeari eta 
gogoeta egiteari ekitea, er-
laxazio-saioei esker.

Ideia nagusiak: nork bere 
buruarekin eta naturarekin 
konektatzea.

Baliabideak: toki irekia, 
koltxonetak eta arropa ero-
soa. Aukeran, musika la-
saia atzealdean.

Garapena: giro lasai ba-
tean meditazio-saio berezi 
bat egingo dugu. Lurrean 
eseri edo etzango gara eta, 
begiak itxita, arnasa poliki 
hartuko dugu. Irakaslea, 
saioaren gidaria izanda, 
ikasleei eskatuko die imaji-
natzeko zuhaitz sendo eta 
lasai bat direla; oinak sus-
traiak izango dira; hankak 
eta gorputza, zuhaitz-enborra; eta besoak, adarrak. Atal horiek poliki-poliki 
aipatuko ditu irakasleak. Era berean esango die atal horiek arin sentitzeko 
erlaxazio-momentua lortu arte. Haiek berek zuhaitz horren istorioa asmatu 
ahal dute eta gorde jardueraren oroigarri gisa.

Gehiago: honako liburu hau erabilgarria suerta dakizueke familiartean edo 
klasean meditatzeko: Lasai eta adi, igel bat bezala, Eline Snelena, (Kairós 
argitaletxea).

Etxean: meditatzeko eta erlaxatzeko ohitura etxera ere eramatea oso jardue-
ra erabilgarria izan daiteke giroa hobetzeko, estresa murrizteko eta zuzenean 
konektatzeko. Ariketa bera gogoratu eta errepika dezakete lotara joan baino 
lehen. Eta meditazioan jardun nahi ez badute, elkarrekin eta lasai egoteko 
momentuak aurkitu ahal dituzte; adibidez, hodeiak pasatzen ikusteko edo na-
turaren soinuak entzuteko (haizea, erreka bat, txoriak...)

21413
Zuhaitz bat landatu eta 
zaintzen dut

Zuhaitz bat naiz. 
Meditazio-saioa

Helburua: naturarekiko maitasuna garatzea, izaki bi-
zidunekiko errespetua eta ardura bultzatzea eta horie-
tako baten zaintza beren gain hartzea.

Ideia nagusiak: erantzukizuna, birziklatzea, zaintzak 
eta natura.

Baliabideak: erabilitako ontziak loreontziak egiteko 
aproposak; adibidez, brikak (goiko aldea moztuta), 
plastikozko edo beirazko poteak, lurra eta haziak auke-
ran. Koaderno berezi bat apuntatzeko nola joaten den 
hazten landarea.

Garapena: ikasleek etxetik ekarritako ontzi bat birzikla-
tu eta pertsonalizatuko dute, beren landarearen etxea 
izan dadin. Zer behar duen landareak aztertuko dute: 
lurra, ura, argia eta zaintzak. Haziak erein, behar duen 
bezala ureztatu eta astero behatuko dute nola hazten 
den.

Gehiago: hemen duzue egutegi bat jakiteko zein lan-
dare edo hazi komeni den ereitea urteko garai bakoi-
tzean eta nola zaindu.

Etxean: etxean ere landareak izan ditzakete, eta fami-
lia osoak parte har dezake haien zaintzan. Zereginak 
beren artean banatu ahal dituzte: ureztatzea, inaustea, 
eta landarearen egoera behatzea.

I I
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Helburua: kontuan hartzea 
zenbat eguneroko ekintzak 
energia eta baliabideak 
kontsumitzen dituzten; nor-
beraren aztarna ekologikoa 
taxutzen ikastea.

Ideia nagusiak: baliabi-
deak, energia, kontsumoa, 
iraunkortasuna eta aztarna 
ekologikoa murriztea.

Baliabideak: diploma itxu-
rako kartoi mehea, disei-
nu-programa duen orde-
nagailua eta inprimagailua 
edo errotulagailuak eta margoak, eskuz egitekotan. Paper laukiduna edo 
marraduna sareta bat marrazteko. Kalkulagailuak.

Garapena: saio batean ikasle guztiek esango dute zein eguneroko ekintzak 
dakarren aztarna ekologiko bat etxe-arloan: adibidez, argia eta elektrizitatea 
erabiltzea (lanparak, elektrotresnak, telebista, ordenagailuak), ura kontsu-
mitzea (garbigailua, ontzi-garbigailua, dutxatzea edo bainatzea, komunak), 
elikagaiak (freskoak, aldez aurretik prestatuak), ibilgailuak erabiltzea (au-
tobusa, metroa, autoa, hegazkina, itsasontzia), jantziak eta zapatak erabil-
tzea, hondakinak ekoiztea, etab. Item horiek sareta batean idatzi eta ikasle 
guztientzako ale bat inprimatuko dute. Guztiek beren ustezko kontsumoa 
aste batean, hilabete batean edo urte batean apuntatu beharko dute (gau-
za batzuk urtean behin bakarrik gertatzen dira; bidaia handiak, esaterako). 
Klasean guztien emaitzak batuko dituzte, eta horrela lortuko dute taldearen 
aztarna ekologikoa. Nola murriztu ahal duten beren aztarna ekologikoa ko-
mentatuko dute, eta guztiek konpromiso-diploma bat sinatuko dute aztarna 
ekologikoa kontuan hartzeko eta hobetzeko.

Gehiago: hemen duzue norberaren aztarna ekologikoa automatikoki zenba-
testen duen test bat. Jarduera errazteko erabil dezakezue. Beste kalkula-
gailu osatuago bat hemen duzue.

Etxean: umeek beren diplomak begien bistan zintzilikatuko dituzte eta be-
ren senideekin partekatu. Haiekin komentatuko dute zer ikusi duten saioan 
eta zertan kontsumitzen den gehiago edo gutxiago. Era berean, iraunkorrak 
izateko eta aztarna murrizteko konpromisoaren berri emango diegu besteei.

Nire aztarna ekologikoarekin, 
harro.

15

Zelako zalantza Helburua: eztabaida eta talde-haus-
narketa bultzatzea, eguneroko egoeretan oinarritutako 
zalantza etikoen bidez. Heldutasun-mailak ezberdint-
zea: haurren beldurretik berekoikeriara, besteen arreta 
lortzeko itxaropena eta haurren justizia-kontzeptua.

Ideia nagusiak: zalantza etikoak, autoestimuaren au-
rrean, norberaren ziurtasun eza.

Baliabideak: hainbat zalantza lantzeko jarduerak: 
“Laudorio guztiak lehengusinarentzat dira” jardue-
ran pertsonen arteko ezberdintasunak landuko dituzte; 
“Ikara eszenikoa” jarduerak ziurtasun eza jorratzen 
du; “Ez naiz onena” jardueran landuko dute nola aurre 
egin frustrazioari, batez ere zerbait espero dugun mo-
duan ateratzen ez denean.

Garapena: aurkeztutako zalantza bat proposatu ahal 
diezue ikasleei, haien parte-hartzea lortzearren. Enun-
tziatu erraza irakurri ondoren, guztiek bat-batean eran-
tzun beharko dute nola jokatuko luketen edo zer egingo 
luketen. Erantzun-motak beherago jaso ditugu, eta lau 
heldutasun etiko-mailetako batean kokatzen dira, Ma-
nuel Segura pedagogoaren proposamenaren interpre-
tazioaren  arabera. Proposamen hori Kohlberg eta Pia-
geten gizakiaren hazkuntza etiko eta moralari buruzko 
teorietan oinarritzen da.

Gehiago: askoz zalantza pertsonal gehiago Zelako 
zalantza atalaren hemerotekan.

Etxean: elkarrekin sar zaitezkete Zelako zalantza 
web-orrialdean eta erronka etikoekin gozatu, norberak 
irtenbide “helduena” proposatuz.
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Helburua: jarduerak heldu batek egin beharreko la-
burpena dakar, irakasleak zein gurasoek. Helburua da 
umeek beren buruarenganako konfiantza areagotzea 
indargarri positiboaren bidez, baina aitorpen horren 
menpe egon gabe. Ikasle guztiak berezi sentiaraztea. 
Era pertsonalean eta banan-banan tratatzea. Lau-
dorioak elkarri egiten, guztien alde positiboak nabar-
mentzen eta bestea ongi sentiaraziz gozatzen ikastea.

Ideia nagusiak: indargarri positiboa, zoriona eta 
agurra.

Baliabideak: ez dira beharrezkoak.

Garapena: egunero ikasle bat zoriontzea helburu 
izatea, eta ikastetxean sartzean edo ateratzean, hiru 
ikasle agurtzea, egin duten gauza positibo bat nabar-
menduz. Bakoitza berezi egiten duen gauza bat aur-
kitzen saiatzea, haiek berak izatea eta haien ezauga-
rriak zoragarriak direla adieraztea, horretaz jabetzeko 
eta hobetu ahal izateko. Ikasle guztiei esango diegu, 
guztiek senti dezaten zerbait berezia esan diegula 
noizbait. Guztiak agurtu edo zoriondu ditugunean... 
berriro hasi baino ez dugu egin behar!

Gehiago: bideo honetako irakasleak agur berezi bat 
asmatu du ikasle bakoitzarentzat. Oroimen handia 
izan eta guztien esanahia ezagutu behar du, horrelako 
gauza bat egitera ausartzeko!

Etxean: gurasoek metodo bera erabil dezakete. Egu-
nari buruz galdetu ahal diete seme-alabei, eta, horrela 
haiei ere haien egunari buruzko interesa piztuko zaie. 
Gurasoei eskatu ahal diegu esaldi positibo eta mai-
takor bat esateko —umeen bereizgarri positibo bat na-
barmenduko duena— lotara joan aurretik. Baldintzarik 
gabeko maitasuna, baina errealista eta benetakoa. Ez 
arrazoirik gabeko kunplimendua, baizik eta haiekin bi-
zia partekatzeko zoriona adierazten duena.

Agur berezia
17
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Edozein oztopo gailentzeko geure buruarengan konfian-
tza izatea ezinbestekoa da. Halaber, bizitzan zehar gu-
rekin dauden pertsonen konfiantza ere behar dugu. Ez 
gaude bakarrik munduan; hori dela eta, gure ingurukoek 
gure izaeran eta gustuetan eragina izango dute. Besteekin 
elkartzean, pertsona gisa hazten gara, eta maitasuna eta 
konfiantza ematen eta jasotzen ikasten dugu. Harreman 
horiek positiboak badira, eroso sentitzen gara, zerbaiten 
partaide, eta dena ongi joateko gogo bizia izaten dugu.

Familia, lagunak, irakasleak... gure proba-eremu dira ha-
rremanetan hasteko eta konfiantza praktikan jartzeko, 
bai ematen duguna bai jasotzen duguna. Gure familia 
funtsezkoa izateaz gain, daukagun lehenengo erreferen-
tea ere bada. Izan ere, senideak beti egoten dira zure on-
doan esnatzen zarenean, ikastetxetik ateratzean zure zain 
egoten direnean edo zurekin parkera edo eskolatik kan-
poko ekintzetara joaten direnean; behar dituzun gauzak 
ematen dizkizute; afaria prestatzen dizute; lotara joatean, 
musu bat ematen dizute... Zuk espero duzu haiek hor 
egotea, baina haiek ere espero dute zuk zure eginbeha-
rrak betetzea. Baldintzarik gabeko aterpe seguruena dira, 
nahiz eta zuk batzuetan gauzak ongi egin ez. Hori guztia 
dela eta, errieta egiten dizutenean jakin behar duzu hobe-
to egin ahal duzun itxaropena dutela.

Hurrengo praktika konfiantzan lagunekin duzu. Bat, bi, 
hiru edo lagun asko izan ditzakezu; lagunez aldatu ahal 
zara edo estilo edo jatorri ezberdinetako lagun berriak 
egin. Txikitan senez izaten dugu konfiantza besteengan. 
Halere, eskarmentua bildu ahala, eta baten batek mindu 
bagaitu, defentsiban jarri ahal gara. Berriro hasi beharra 
dagoela jakin behar duzu. Konfiantza izan ahal dugu berri-
ro beldurrik gabe saiatzen bagara eta gure konfiantza ere 
eskaintzen badugu. Pertsona guztiak ezberdinak dira, eta 
esperientzia txar horrek ez du zertan errepikatu. Ez egin 

uko gauza zoragarri honi: elkarrengan konfiantza izatea 
eta elkarrengan pentsatzea. Hori da benetako laguntasu-
na. Hori bai, konfiantza izateak ez du esan nahi ergelak 
izan behar garenik. Ez du esan nahi gauza txarrak egin 
behar ditugunik konfiantzazko norbaitek eskatzen digu-
lako. Konfiantza-harreman batean inork ez du inor min-
tzen eta guztiek elkarri laguntza eta babesa ematen diote. 
Horrek guztiok indartzen gaituen sare boteretsua sortzen 
du. Sare hori zabaltzen ikas ezazue lagunen artean ez 
ezik adiskide guztien artean ere. Pertsona guztiek izaera 
bat dute eta batzuk beste batzuk baino gehiago gustatuko 
zaizkizue, baina, ezberdintasunak baztertzen badituzue 
eta konfiantza elkarri eskaintzen ikasten baduzue, elka-
rren ondoan aurrera egin, talde-lanean aritu eta nahi du-
zuena eskuratu ahalko duzue.

Besteenganako konfiantza enpatian oinarritzen da; hau 
da, besteen lekuan jarri behar gara eta imajinatu zer 
pentsatu eta sentitzen duen eta zer behar duen. Era be-
rean, elkarrenganako begirunean ere oinarritzen da, bi 
norabidetan doan kontua. Izan ere, konfiantza eman eta 
jasotzen dugu. Badakigu norbait gure ondoan izango dela 
beti eta gu berean. Laguntza eman eta jasotzen dugu. Se-
kretu bat kontatu eta gordetzen dugu. Partekatzen dugu, 
eta, beraz, bat ez da “ni” bakarrik, “gu” baizik. Horregatik, 
oso garrantzitsua da guztien onurako gauzak elkarrekin 
egitea. Ikastetxeko ekintzetan gogo biziz parte har eza-
zu, egin itzazu lagunak zure klase edo kurtsotik kanpo, 
eta harro egon horren parte izateaz. Lehenengo urteetan 
zurekin egongo diren irakasleek azalduko dizute elkarre-
kin indartsuagoak garela eta taldean lan egiteak asmo 
handiko helburuak izatea eta emaitza hobeak lortzea 
ahalbidetzen duela. Irakasleak entzungo dizu eta besteen 
ahotsa entzunaraziko dizu. Ahots guztiek garrantzia dute. 
Babesten zaituzten taldeko konfiantza eta ezagutza apro-
betxatu,  bizitzaren lasterketa irabazle suertatzeko.
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Guztiok ipuin hori 
kontatzen dugu
Helburua: parte hartzea bultzatzea sormenezko tal-
de-jarduera baten bidez; ikaskide guztien laguntzaz, 
bukaerara ailegatzeko atal guztiak behar dituen kon-
taketa bat sortuko da.

Ideia nagusiak: talde osoaren parte hartzeak bidea 
emango du guztion artean zerbait sortzeko. Era berean, 
lanarekin ongi pasatuko dute, gela osoak parte hartuko 
baitu.

Baliabideak: kartoi meheak, arkatzak, margoak, etab.

Garapena: irakasleak ipuin bat kontatuko du. Lau edo 
bost ikasleko taldeetan irakasleak adierazitako ipuina-
ren eszena bat margotu beharko dute. Eszena adina 
talde egongo dira. Ezer baino lehen, taldeak erabaki 
behar du zer margotuko duten eta nola egingo duten 
zehazki. Xehetasun horiek erabakita dituztenean, mar-
gotzeari ekin ahal diote.

Gehiago: beste bertsio laburrago bat “bukatu gabeko 
ipuina” da. Umeek esaldiz esaldi osatzen dute ipuina 
saio batean. Taldeka ere egin daiteke: umeei ipuinaren 
egitura eta pertsonaia ohikoak eman eta haiek hasiera, 
garapena eta guztien artean adostutako bukaera osa-
tuko dituzte.

Etxean: txandaka kartoi-meheak etxera eraman eta gu-
rasoei ipuina kontatu ahal diete, ikaskide guztien marra-
zkien laguntzaz.

Helburuak: bakarrik jolas gaitezke eta ongi pasatu, baina guztiok elkarrekin 
hobeto pasatzen dugu; barreak eta esperientziak partekatu ahal ditugu.

Ideia nagusiak: jokoak, esperientziak eta bizipenak partekatzea; joko bat 
antolatzea guztiok parte hartu ahal izateko.

Baliabideak: hainbat material, luzera eta lodieratako sokak salto egiteko.

Garapena: Gorputz-hezkuntza klasean irakasleak jarduera bat antolatuko 
du sokekin; ikasleak koordinatu beharko dira bikoteka, hirukoteka, lauko-
teka, boskoteka... sokasaltoan aritzeko. Ahalik eta ikasle gehien sartu 
ahalko dira. Kasu honetan garrantzitsuena da konpasean jardutea. Denak 
batera joatea da gakoa, bizitzako ia gauza guztietarako bezala.

Gehiago: dibertigarriagoa izateko, lehiaketa bat antola daiteke, ikusteko 
nork ematen dituen salto gehiago ahalik eta ume gehienekin modalitate 
bakoitzean.

Etxean: guztiak batera joatea eskatzen duen jarduera fisiko bat taldeka egi-
teko, asteburu batean birentzako edo hirurentzako bizikleta batean buelta 
bat eman ahal dute. Haien artean koordinatu beharko dira guztiek aldi be-
rean pedalei eragiteko.

Sokasaltoan aritzea bikoteka, 
hirukoteka, laukoteka, boskoteka... 
guztiak sartzen dira

18 19
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Helburua: irakasleak ikasleei erakutsiko die noiz esku hartu gertatu be-
harko ez litzatekeen gertaera batean.

Ideia nagusiak: ezberdintzea zer den salatzea eta zer den kontakatilua iza-
tea; eskola-jazarpena; txantxaren eta irainaren artean ezberdintzea.

Baliabideak: orriak eta arkatzak.

Garapena: Ziur ikasle askok gogoan dutela Erraldoia edo Bart Simpson 
bezalako pertsonaiak. Pertsonai horiek une oro esaten diete irakasleei 
edo gurasoei zer egin duten beste ikaskideek. Argi dago inork ez dituela 
gustuko kontakatiluak. Halere, ez da nahastu behar tontakeria batengatik, 
deigarri gertatzeko edo kexati hutsa izateko kontakatilua izatea eta txantxa 
astun baten, irain baten edo keinu itsusi baten aurrean ez ikusiarena egi-
tea. Irakaslearekin batera, helduen aurrean derrigorrean salatu behar diren 
ekintzen zerrenda idatziko dugu, inor erasotua senti ez dadin. Gure ikaski-
deak defendatu behar ditugu.

Gehiago: irakasleak kontratu bat idatziko du ikasle guztiek konpromisoa 
hartzeko aurreko zerrendako egoera bidegabeetan ikaskideak defendatuko 
dituztela. Ikasle guztiek sinatuko dute kontratua.

Etxean: asteburu batean, familiartean lasai ikusi ahal dute National Film 
Board of Canada-ren laburmetraia. Oso adibide ona da ikusteko zer gerta 
daitekeen bidegabekeriak edo neurrigabeko jarrerak salatzen ez baditugu.

Kontakatilua ala heroiaElkarri eskua ematen
diogu
Helburua: gela baten partaide izateak esan nahi du 
talde baten partaide garela. Batzuetan garrantzitsua 
da elkar ukitzea, gure presentzia fisikoaz kontzientzia 
hartzeko.

Ideia nagusiak: kontaktu fisikoa; kontuan hartzea tal-
dea pertsona gehiagok osatzen dutela: ikusten dituzu, 
ukitu, ezagutu...

Baliabideak: musika-ekipoa, arbel digitala, ordena-
gailua, bozgoragailuak, etab.

Garapena: Gorputz-hezkuntza klasean irakasleak 
dantzatzeko leku zabal bat bilatuko du. Jarduera gim-
nasioan, erabilera anitzeko gelan edo, mahaiak eta 
aulkiak kentzen baditugu, gelan bertan egin dezakegu. 
Irakasleak musika jarriko du, eta ikasleak guztiak batera 
dantzatu beharko dira: eskutik helduta, biribil bat edo 
irudi ezberdinak osatuko dituzte. Indarrez heldu behar 
diote elkarri, ikaskideen eskuak eta energia sentitzeko. 
Guztiek batera oso koreografia originala sortu ahal dute.

Gehiago: talde txikiagoak edo ikasle gutxiagoko biribi-
lak egin daitezke. Biribil batzuk beste batzuen barruan 
egon daitezke edo haien artean tartekatu; ez du axola 
elkar ukitzea. Dantzatzea ez ezik, helburua gure ikaski-
deak hor daudela antzematea ere bada. Hemen duzue 
biribilean aritzeko joko pila. 

Etxean: Twisterrean jolastuko gara senide guztiekin: 
eskuak, besoak, aurpegia, bularra... Joko honetan ezi-
nezkoa da elkar ez ukitzea!

20 21
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22 23
Nork bere burua adierazteko 
eta parte hartzeko eskubidea
Helburua: ikasleei jakinaraztea edozein gaiari buruz beren iritzia 
ematea eta erabakiak hartzea komenigarria ez ezik umeek izan 
beharreko eskubidea ere badela.

Ideia nagusiak: gure iritzia eta pentsaera partekatzea, ingu-
rukoek jakin dezaten zein baliok eta ideiak mugitzen gaituzten.

Baliabideak: Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena (1989) 
NBEren dokumentuak Haurren 10 Eskubideak biltzen ditu, ho-
rren inguruan herrialdeek legeak egiteko. Umeei azaldu ohi zaie 
lau kategoriatan banatua: printzipio gidariak; bizirauteko eta ga-
ratzeko eskubideak; babestua izateko eskubideak; eta parte har-
tzeko eskubideak. Eskubide horiek (Hitzarmenaren 12. artikulutik 
17.era) umeen parte-hartze aktiboa defendatzen dute, dagokie-
nari buruzko iritzia emanez: adierazpen-, pentsamendu-, kon-
tzientzia- eta erlijio-askatasuna, haurren elkarketa, pribatutasuna 
eta hedabideen informazioa eskuratzea. Hemen zehatz-mehatz 
daude deskribatuta. Honako hau iradokitzen dizuegu: lau ikasle-
talde egin eta talde bakoitzak guztien mural baten leku mugatu 
batean marraztea zer esan nahi duten haientzat Haurren Es-
kubideek. Lehenengo taldeak marraztuko du zer esan nahi duen 
haientzat “Umea izateak”. Bigarrenak, “Biziraupenak”. Hirugarre-
nak, “Babesak”, eta laugarrenak, “Parte hartzeak”.

Garapena: umeek Hitzarmenean deskribatutako parte hartze-
ko eskubideak marraztuko dituzte eta aldizkari batean bilduko 
ditu-zte. Aldizkariren bidez, halaber, beren eskubideak ezagu-
tzeko eta parte hartzeko eskubidea erabiliko dute. Gurasoei eta 
herrikoei horren berri eman ahal diezue web-orriaren, blogen 
eta sare sozialen bidez, eskubide horiek oihartzun handiagoa 
izateko.

Gehiago: Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren inguruko 
azterketa zehatzagoa hemen aurkituko duzue. Eta bideo hone-
tan ere oso modu bisualean daude azalduta.

Etxean: Lekuak bilatuko ditugu umeek parte hartu, iritzia eman 
eta proposamenak egiteko (irteerak, haien gela dekoratzea, janz-
teko arropa...). Bi eremu mugatuko ditugu: batean, haien iritziak 
“agintzen” du, eta bestean gurasoak dira azken erantzuleak.

Helburua: ikasleek jendaurrean adierazi behar dute zein gauza iruditzen 
zaien ongi eta zeintzuk ez; oraindik txikiak dira, baina beren ahotsa en-
tzuteko eskatu behar dute.

Ideia nagusiak: jendaurrean hitz egitea; ikuspuntuak adieraztea eta par-
tekatzea; jarrera bidegabeen eta zuzenen artean ezberdintzea.

Baliabideak: oholtza txiki bat.

Garapena: irakasleak eztabaidatzeko hainbat gai proposatuko die: zer 
irizten diete ongi birziklatzen ez duten ikasleei?; zer pentsatzen dute ikas-
tetxera zein zinemara zein familia-bazkarietara beti berandu ailegatzen 
den jendeari buruz?; haien ustez, zer esan beharko litzaieke auzoan oi-
narrizko gizalege-arauak errespetatzen ez dituztenei?; etab. Hiru edo lau 
ikasleko taldeetan egin ahal da jarduera, elkarri lagundu ahal izateko.

Gehiago: ikasle guztiek beren iritzia eman eta taldeka eztabaidatu eta 
gero, klasearen aurrean azaldu behar dituzte eta argudiatu beren arra-
zoiak. Ahal dela, oholtza txiki bat jarri ahal da, ikasleek konfiantza han-
diagoz hitz egin dezaten eta besteek ere arretaz eta begirunez entzun 
dezaten.

Etxean: gu baino zaharragoak izateak ez du esan nahi helduek ez digu-
tela entzun behar; familia-bilera bat antola dezakegu, eta senide guztiek 
azaldu ahalko dute, beren ustez, zein gauzak funtzionatzen duten etxeko 
egunerokotasunean eta zeinek ez.

Helburua ausartak izatea da
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Helburua: ikastetxean loturak sortzea: gure irakasleekin eta ikaski-
deekin; guztiok talde bat osatzen dugu eta koloreak defendatu behar 
ditugu.

Ideia nagusiak: pertenentzia-sentimendua lantzea, eta batzen gai-
tuen taldearen partaide izatea.

Baliabideak: arkatzak, margoak, errotulagailuak, ordenagailua eta 
diseinu-programak.

Garapena: ikastetxea gure taldetzat jo behar dugu; hori dela eta, or-
dezkatzen gaituen logotipo bat sortuko dugu ikastetxerako, klaserako, 
kurtsorako, etab. Ziur bat dagoela dagoeneko; hala bada, hori har de-
zakegu abiapuntu edo beste bat, guztiz berria, egin dezakegu. Arka-
tzak eta margoak baliatu ahal ditugu edo ordenagailu-programa bat.

Gehiago: logotipo gustukoenak aukeratuta, txapak, pegatinak eta 
abar egin ahal ditugu. Gure ikastetxea eta gure klasea gure taldea da, 
eta harro egon behar gara hainbeste gauza komunean ditugun talde 
baten partaide izateaz.

Etxean: senideei eskatu ahal diegu kanpaina babesteko, ikastetxea-
ren entzutea areagotzeko; gurasoek eta anai-arrebek ere ikastetxeko 
kamisetak eta txapak eraman ditzakete.

Logotipo bat guztiak biltzeko
24 25

Guztiak barne hartzen 
dituzten hitzak.
Helburua: talde baten parte izatea, adizkidantzazko eta 
pertenentzia-loturak sortzea. Modu askotan egin ahal da: 
harremanen bidez, jolasaren bidez, ideien bidez... baita hi-
tzen bidez ere.

Ideia nagusiak: hitzak bizitzaren eta egunerokotasunaren 
parte dira, eta gure iruditerian daude betiko. Arreta handiz 
hautatu behar ditugu gure ohiko hiztegian erabiliko ditugunak.

Baliabideak: arkatzak, kartoi meheak, artaziak eta hiztegiak 
(paperean eta online)

Garapena: Hizkuntza klasean kolektiboei buruz hitz egiten 
duten hitzak bilatuko ditugu. Irakasleak lau edo bost ikasleko 
taldeak egingo ditu. Guztien artean hitzen zerrenda bat egin 
beharko dute, ezagunak edo hiztegian aurkitu dituztenak: 
umeak, ikasleak, ikaskideak, familia, taldea,  klasea, artaldea, 
basoa, mendikatea, etab. Hitz horiek taldeak edo kolektiboak 
adierazten dituzte, eta, horien partaide garenean, pertenen-
tzia-sentimendua sortzen dute.

Gehiago: Pasapalabra erako lehiaketa bat antola dezake-
gu. Ikasleek hitzak asmatu beharko dituzte, haien definizioa 
entzunda. Lehiaketarako erabiliko diren hitzak aurreko jardue-
rakoak izango dira. Hemen duzue talde-hitzen adibideak (es-
painieraz).

Etxean: gure gurasoei eta anai-arrebei proposatuko diegu 
giza-taldeak, animaliak, landareak... definitzen dituzten hi-
tzak bilatzea. Hitz gehien esaten duenak irabaziko du. Umeek 
abantaila dute, klasean landu dutelako, baina ez da ezer ger-
tatzen.
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Nola funtziona lezake hobeto?
Helburua: eguneroko ohikeriak aztertzea eta horietaz aus-
nartzea; batzuetan era errepikakorrean burutzen ditugu, eta 
ez gara konturatzen hobeto egin ahal ditugula.

Ideia nagusiak: hausnartzea, kritikoa eta objektiboa iza-
tea, aztertzea, etab. Ideiak adieraztea eta besteena entzu-
tea; erabakiak hartzea eta baloratzea.

Baliabideak: kronometroa. 

Garapenak: gela osoak ideia-jasa egin ahal du aztertzeko 
zein eguneroko ohikeria aldatu ahal diren ikastetxean eta 
zer gehitu edo kendu ahal zaien ikastetxearen funtziona-
mendua hobe dadin: etxerako lan gehiago edo gutxiago 
egitea, teknologia berriak gehiago edo gutxiago erabiltzea, 
klaseko altzariak beste modu batean jartzea, egungo curri-
culumari beste ikasgai batzuk gehitzea, etab. Horren os-
tean, ikasleak aurkeztutako gai baten alde edo kontra jarri 
beharko dira, arrazoitutako argumentuak baliatuz.

Gehiago: debateak luzeegi ez jotzeko, irakasleak krono-
metro bat eramango du. Ikasle guztien parte-hartzeek ezin-
go dute gehienezko denbora gainditu.

Etxean: ohikeriei eta etxeko, ikastetxeko eta familiako la-
nen antolaketari buruzko debate bat antolatuko dute; hel-
duak harkor agertu behar dira umeen proposamenen au-
rrean, eta guztiek entzun behar diote elkarri.

Auzoko beste ikastetxe bat 
ezagutuko dugu

Helburua: aukerak zabaltzea eta beste pertsona batzuk ezagutzeko ja-
rrera irekia izatea. Pertsona horiek ikuspuntu eta gauzak ulertzeko era 
berriak emango dizkigute.

Ideia nagusiak: harreman berriak egitea eta beste ikaskide batzuk ezagu-
tu eta entzuteko asmoa izatea, nahiz eta printzipioz oso ezberdinak irudi.

Baliabideak: argazki-kamerak, futbol-baloiak, futbol-ateak, mahaiak, 
etab.

Garapena: ongizate-zonatik —hau da, gelatik— ateratzea eta beste ume 
batzuk ezagutzea da helburua. Gure kurtsoko beste klase batzuekin ba-
tera jardueraren bat  egin ahal dugu, ikastetxean lerro bat baino gehia-
go badago, eta, hala izan ezean, auzoko beste ikastetxe batekin jarriko 
gara harremanetan. Xedea da elkar ezagutzeko gonbidapena luzatzea 
eta guztion artean jardueraren bat burutzea: argazki-lehiaketa bat pres-
tatzea, futbolean jolastea, irakasleen laguntzaz ongintzazko ekitaldi bat 
antolatzea, etab. Beste ikastetxeak, berriz, gonbidapenari erantzun ahal 
dio bisitaldi bat bere instalazioetan eskainiz.

Gehiago: behin elkar ezagututa, loturak estutuko dituzte elkarrekin txan-
go bat antolatuz. Ez da beharrezkoa oso urrunera joatea. Lekua ez da 
hain garrantzitsua. Inportanteena da guztiek parte hartzea eta giro lasai 
sortzea, ikasleak harremanetan hasteko.

Etxean: gurasoei eskatuko diegu ikasleei laguntzeko posta bidezko la-
gun atzerritar  bat bilatzen. Ikasteko eta beste kultura batzuk gozatzeko 
gogoa badute, aukera hau oso interesgarria da.
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Helburua: gailu teknologikoak alde batera uztea ikusteko zer nolako harre-
manak zituzten ikasleek horiek agertu aurretik. Eskukoen, kontsolen eta 
ordenagailu-jokoen rola aztertzea.

Ideia nagusiak: denbora kentzen digun mundu teknologikotik aldendu 
geure buruaz eta gure ingurukoez jabetzeko; mundu errealarekin berriro 
harremanetan jartzea.

Baliabideak: liburuak, entziklopediak, musika-ekipoa, etab.

Garapena: irakasleak etxean eta ikastetxean astebete teknologiarik gabe 
pasatzea proposatuko du (eskukoak, tabletak, ordenagailuak, etab.). Gaur 
egun arraroa iruditu ahal zaie ikasleei ikasteko edo harremanetan jartze-
ko tresna horiek ez edukitzea, baina duela bi hamarkada ezin ziren gelan 
aurkitu. Informazioa beste leku batzuetan ere aurki dezakete: liburuetan, 
entziklopedietan edo irakasleari eta ikaskideei entzunez. Harremanak iza-
teko, elkarrekin hitz egin behar dugu; hau da, aurrez aurre azaldu norma-
lean mezuen bidez bidaltzen duguna.

Gehiago: ukitu, entzun, begiratu, baita usaindu ere... hori guztia ere egin 
ahal da. Sentsazio horiek guztiak errealak dira eta gure ikaskideekin pare-
gabeko lotura sortuko dituzte.

Etxean: “Teknologia gabeko Astean” ere parte hartuko dute. Pantailak be-
harrean beste aisialdi-aukera batzuk erabiltzea da helburua gauza gehiago 
partekatzeko

Bukatu dira jokoak
Helburua: komunikazioari esker eta harreman interpertsona-
len bidez elkarrengandik ikastea; arazoak konponduko dituz-
te, zirkuluaren beste partaideekin partekatzen badituzte.

Ideia nagusiak: pentsaera eta jokaera pertsona-talde bate-
kin partekatzea; elkarri entzunez gero, elkarrengandik ikasiko 
dugu eta jokaera desegokiak aldatu ahalko ditugu.

Baliabideak: aulkiak, koltxonetak, kartoi meheak, errotula-
gailuak, etab. “Zirkulu Magikoa” metodologiaren inguruko es-
kuliburua hemen aurki dezakezue.

Garapena: “Zirkulu Magikoa” jarrera disruptibo indibidualak 
kolektiboki tratatzeko eta barne hartzeko metodoa da. Teknika 
honek ikas-prozesuan alderdi emozional eta sozialak txerta-
tzea du helburu, metodoaren arabera, balio eta jarrera positi-
boak ezin dira hitzen edo diskurtsoaren bidez adierazi. Irakas-
leak “zirkulu magiko” bat antolatuko du parte hartu nahi duten 
ikasleekin. Zirkuluko ikasleek sentimenduei eta ikastetxeko 
esperientzia positibo zein negatiboei buruz hitz egin beharko 
dute. Bihotza irekitzen bukatzen dutenean, azaldu beharko 
dute zer ikasi duten saioan.

Gehiago: saiorako lekua egokituko dugu ikasleak ahalik eta 
erlaxatuen senti daitezen: giro ilun eta intimoa lortzeko, per-
tsianak jaitsiko ditugu; guztiak eroso egoteko, kuxinak jarriko 
ditugu lurrean; inork ez eragozteko, kartel bat jarriko dugu kla-
setik kanpo.

Etxean: gurasoekin batera, Ongi Pentsatu-Ongi Sentitu es-
kuliburuaren atal interesgarrienak irakurriko dituzte. Gida hori 
haurrentzako eta nerabeentzako jokabide-terapia kognitiboa 
Eskuliburu Praktikoa da, “zirkuluaren” teknika hobeto uler 
dezaten.

Zirkulu magikoa

229
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Helburua: kontuan har-
tzea baliabide naturalak 
eta energetikoak mugatuak 
direla eta haien kontsumoa 
doitzeko ohiturak hartu be-
har ditugula. 

Ideia nagusiak: aztarna 
ekologikoa, kontsumoa, 
eguneroko ohiturak eta 
iraunkortasuna.

Baliabideak: argindarra-
ren eta uraren fakturak, 
baita beste etxeko edo 
ikastetxeko baliabideenak 
ere. Ikastetxearen planoa. 
Kartoi meheak edo pake-
tatzeko papera ondorioak idazteko eta errotulagailuak.

Garapena: taldeka, ikasleek aztertuko dute non eta nola erabiltzen diren 
baliabide energetikoak ikastetxean. Adibidez, argindarraz arduratzen 
den taldea argiak, entxufeak, elektrotresnak eta energia kontsumitzen du-
ten gailuak bilatuko ditu. Kontsumoari dagozkion arazo ohikoenak azter-
tuko dituzte: argia  piztuta uztea; ordenagailuak, entxufatuta; argi natura-
la ez baliatzea; etab. Bukatzeko, hobetzeko neurriak proposatuko dituzte: 
presentzia-detektagailuak argiak pizteko, pertsianak igotzeko arduradunak, 
ordenagailuak itzaltzeko arduradunak, etab. Ideia horiek kartoi mehean edo 
paketatzeko paperean aurkeztuko dituzte, eta neurri horiek aurrera eraman 
nahi dituzten ikasleek beheko partean sinatuko dute.

Gehiago: proiektua martxan jarri eta hiruhilabete bat beranduago, neurriak 
egiaztatu ahal ditugu jakiteko aldaketak egon diren eta zenbat diru eta ener-
gia aurreztu dugun.

Etxean: azterketa bera burutuko dute jakiteko zertan kontsumitzen duten 
energia handiena eta nola aurreztu ahal duten. Senideei jakinarazi eta kon-
promiso bat sinatuko dute neurri horiek betetzeko.

23130
Zure ingurumen-ideia Ura, argindarra eta hondakinak 

aurreztuko dituguHelburua: ingurumenarekiko begirunea sustatzeko sor-
menezko ideiak izatea, eta keinu txiki guztiek garrantzia 
dutela ulertzea. 

Ideia nagusiak: hausnarketa, sormena, ingurumen-
sentikortasuna eta parte-hartzea.

Baliabideak: txartelak, arbela, errotulagailuak edo kla-
rionak eta kutxa bat.

Garapena: ikasleek ideiak erabiliko dituzte buruan (mo-
mentuan edo astean zehar) ikastetxearen eta gelaren 
ingurumen-alderdia hobetzeko. Ideiak txarteletan 
idatziko dituzte, eta irakasleari emango dizkiote kutxa 
batean bilduta. Anonimoak izan daitezke, edo “pentsa-
lariaren” izena eduki. Idazkari batek ideiak idatziko ditu 
arbelean eta antzekoak elkartuko ditu. Horren ostean, 
proposamenak bozkatuko dituzte, eskua altxatuta edo 
boto-txartelen bidez. Boto gehien jasotzen dituzten hiru-
rekin beste bozketa handiago bat egin daiteke kurtsoan, 
zikloan edo ikastetxean.

Gehiago: ikastetxeak aztertu ahal du ea posible den 
ikasleen proposamen batzuk abian jartzea, eta talde-or-
dezkariei eta eskola-kontseilura eraman ahal ditu. Infor-
mazioa beste modu batzuen bidez ere zabaldu ahal du: 
web-orrialdea, ikastetxeko egunkaria eta beste ohiko 
plataforma batzuk familiekin harremanetan jartzeko.

Etxean: gurasoek eta anai-arrebek ikasleei lagundu 
ahal diete ideiak pentsatzen; adibidez, informazioa in-
terneten bilatuz. Halaber, proposamen irabazleak etxe-
ra eraman eta egoki ditzakete, haiek ere beren ekarpe-
na egiteko.
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Helburua: energia aurrezteko orduan, mugikortasunaren eragina 
ulertzea. Noiz den ezinbestekoa garraioak erabiltzea eta noiz ez ez-
berdintzea.

Ideia nagusiak: mugikortasun iraunkorra, energia fosilak, energia 
garbiak, kutsadura eta garraio publiko eta pribatu motak.

Baliabideak: hiriko mapa, errotulagailuak eta koloretako kartoi meheak.

Garapena: ikasleen mugikortasun-mapa bat marraztuko dugu. 
Guztiek azalduko dute nola joaten diren ikastetxera eta nola itzul-
tzen diren etxera. Helburua da hori guztia urrats bihurtzea eta zutabe 
berde batean batzea. Ikasleak ibilgailu partikularrean mugitzen ba-
dira, egiten dituzten kilometroak zenbatu eta zutabe gris batean ja-
rri beharko dute, kutsadura bilakatzeko. Bizikleta erabiltzen badute, 
kilometroak urrats bilakatu ahalko dituzte eta zutabe berdean jarri. 
Garraio publikoak erabiltzen badituzte (trena, autobusa edo metroa), 
zutabe urdin batean jarriko dute.

Gehiago: beren ibilbideak hiriko mapa batean ere marraztu ahal 
dituzte (edo inguruko herrietako mapa batean, beharrezkoa bada): 
marra berdeak oinez egindako ibilbidea markatzeko; grisak, auto-
ibilbideak adierazteko; eta urdina, garraio publikorako. Horrela iku-
siko dugu zer nolako sarea sortu den eta nondik abiatzen garen mu-
gimendu guztietan.

Etxean: senideek erabiltzen dituzten garraioak eta mugikortasun-
beharrak aztertuko dituzte. Era berean ikusiko dute ea haien mu-
gikortasuna iraunkorragoa izan daitekeen eta ea beren gain har 
dezaketen aldaketa hori ala ez.

Mugikortasunaren mapa

232

Zelako zalantza Helburua: eztabaida eta talde-hausnarke-
ta bultzatzea, eguneroko egoeretan oinarritutako zalantza 
etikoen bidez. Heldutasun-mailak ezberdintzea: haurren bel-
durretik berekoikeriara, besteen arreta lortzeko itxaropena eta 
haurren justizia-kon-tzeptua.

Ideia nagusiak: zalantza etikoak, taldearekin komunikatzea, 
eskola-jazarpena, bat egiteko/askatzeko  momentuak eta la-
gunen arteko leialtasuna.

Baliabideak: Zelako zalantza ataleko adibide batzuek balioko 
dizuete. Adibidez, “Talde-lana” izeneko zalantza komunika-
tiboa edo “Bultzadak ilaran”, “Liskarra jolastokian” edo 
“Interneten niri buruz gaizki esaka ari dira”. Azken horrek 
lagunduko dizue konfiantza gaia lantzen eskola-jazarpenari 
eta bortizkeriari uko egiten zaien momentuaren ikuspuntutik. 
“Lagunen ultimatuma” izeneko zalantzan ere besteenganako 
konfiantzaren mugak lantzeko aukera izango duzue.

Garapena: aurkeztutako zalantza bat proposatu ahal diezue 
ikasleei, haien parte-hartzea piztearren. Enuntziatu erraza 
irakurri ondoren, guztiek bat-batean erantzun beharko dute 
nola jokatuko luketen edo zer egingo luketen. Erantzun-mo-
tak beherago jaso ditugu, eta lau heldutasun etiko mailetako 
batean kokatzen dira, Manuel Segura pedagogoaren propo-
samenaren interpretazioaren  arabera. Proposamen hori Ko-
hlberg eta Piageten gizakiaren hazkuntza etiko eta moralari 
buruzko teorietan oinarritzen da.

Gehiago: askoz zalantza sozial gehiago Zelako 
Zalantza atalaren hemerotekan.

Etxean: elkarrekin sar zaitezkete Zelako zalantza web-orrial-
dean eta erronka etikoekin gozatu, norberak irtenbide “heldue-
na” proposatuz.

Besteenganako konfiantza
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Besteenganako konfiantza

zure balioei

BALIOEN HEZIKETA-
PROGRAMA HAUR ETA LEHEN 
HEZKUNTZA
2017-2018 IKASTURTEA

zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Helburua: zer nolako eredua eskaintzen dien irakas-
leak ikasleei hainbat arlotan aztertzea, klasean eta 
ikastetxean ikasleen parte-hartzea eta pertenentzia-
sentsazioa ere kontuan hartuta.

Ideia nagusiak: eredua ematea, irakaslea ekintza- 
eta jarrera- eredu gisa.

Baliabideak: nahi eta ahal izanez gero, klase bat gra-
batzeko kamera.

Garapena: kanpotik zeure buruari begiratu, eskola 
bat grabatu edo gainontzekoei galdetu nola ikusten 
duten zure ikasleekiko harreman. Bila itzazu aholku-
lari fidagarriak, pertsona bihozberak eta irakasle onak 
direnak eta  konfiantza ematen dizutenak, eta haien 
iruzkinak entzun konfiantzazko giro batean. Galde 
ezazu edo galdetu zeure buruari nola dinamizatzen 
dituzun eskolak eta nola hartzen duzun parte eskola-
ingurunean. Zer egiten duzu jolastokian zaintza egitea 
egokitzen zaizunean?; ikasleekin batera mozorrotzen 
zara?; ikastetxeko kamiseta janzten duzu?; haien jaie-
tan parte hartzen duzu?; jarduerak antolatzen dituzu 
ala besteenei jarraitzen diezu?; proiektu berriekin bat 
egiten duzu ala “betikoa” egiten duzu?; gehieneko ala 
gutxieneko pertsona zara?; deseroso sentitzen zara 
beste irakasle, guraso edo aditu batzuk zure gelara 
sartzen direnean?; zure ustez, aldatu al da zure ikas-
tetxearekiko pertenentzia-sentsazioa denboraren po-
derioz?; horren partaide izateak pozten zaitu?; uste 
duzu nabaritzen zaizula?.

Gehiago: zure ikastetxeko beste irakasleen estiloa 
aztertu (edo interesa pizten dizuten beste batzuena), 
eta aukeratu miresten duzun bat edo izan nahiko zeni-
tuzkeen batzuen ezaugarriak.

Etxean: pertsona bera naiz bizitza pribatuan eta pro-
fesionalean?; zein gauza egiten dut ezberdin eta ze-
inetan ikusi ahal dut nire “estiloa”?; zer aldatu nahiko 
nuke eta nola egin nezake ziurtasunez?.

Zure ikaslea, zure ispilua
34
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Hasieran eskatu dizugu zeure buruarengan eta zure gai-
tasunetan konfiantza izaten ikasteko; gero, besteekin fida-
tzen eta konfiantza ematen ikasteko, ongi sentitzeko sare 
bat ehuntzeko asmoz. Orain haratago joango gara: azaldu 
egingo dugu zer gertatzen den hazten zarenean eta zer-
bait handiagoaren partaide zarela konturatzen zarenean; 
hau da, gure planeta. Munduaren partaide zaren eta, leku 
hobea izateko, asko egin ahal duzun konfiantza da.

Ume bat ere ez da jaio bakarrik hasteko. Hori esaten 
dugu Aldeas Infantiles SOS elkartean, lehen aipatutako 
segurtasun-sarerik gabeko ume ugari ezagutzen ditugu-
lako. Baina batzuetan, sare hori izan arren, ume batzuk 
ez dira besteekin eroso sentitzen. Beren buruarenganako 
eta besteenganako konfiantza galtzen dute, ulertzen ez di-
tuztela edo min egiten dietela sentitzen dutelako. Eta kan-
poan, bakarturik geratzen dira, horrela ez dela ezer gerta-
tuko uste baitute. Baina kontua da zerbait gertatzen dela. 
Nahiz eta batzuetan lasai eta bakarrik egotea ongi egon, 
beti bakarrik egotea ez da gure egoera naturala.

Zergatik urruntzen gara mundutik? Gure ingurukoa gus-
tuko ez dugulako, ez garelako fidatzen ez munduarekin 
ez bertan pasatu ahal denarekin. Bortitza iruditzen zaigu 
eta inori ez zaio sufritzea gustatzen. Gauza bat da egun 
batean triste egotea —guztiz emozio normala— edo bes-
teekin jolasteko gogorik ez izatea edo bakarrik zer egiteko 
gauza zaren ikusi nahi izatea edo lagun-taldez aldatzea... 
Hori guztia ongi dago, haztearen ondorio naturala da. Bai-
na beste gauza bat da, oso bestelakoa, besteekin inoiz 
egon nahi ez izatea. Edo eskukoa edo ordenagailua he-
zur-haragizko pertsonak baino lagun hobeak izatea. Beti 

urrundu eta gauzak zure kabuz egin nahiago badituzu edo 
besteengana hurbiltzeak beldurra ematen badizu, zerbait 
gertatzen da eta aztertu behar da zer den. Gainera, ho-
rrela zaude ala horrela egotera behartzen zaituzte? Ez-
berdintasun itzela dago isila izatearen eta besteek bazter-
tzearen artean, ezta?

Gurasoak eta irakasleak kezkatuko dira hori gertatzen 
denean. Eta nabarmentzen ez zarelako konturatzen ez 
badira, eskua altxatzeko eta laguntza eskatzeko ordua 
da, uste baduzu behar duzula: norbaitek min egiten dizun 
guztietan eta zure barnean gustura sentitzen ez zaren 
bakoitzean. Izan ere, helduek zuk zeuk, ume bat izanik, 
konpondu ezin dituzun kontuetan laguntzeko daude. Zo-
rionez gero eta hobeto badakigu nola jokatu eta nola bide-
ratu zure bizitza, eguzkia berriro atera dadin.

Garenak garela, lotsatiagoak edo ausartuagoak, alaia-
goak edo serioagoak, guztiok ongi sentiarazten gaituzten 
pertsonekin egon nahi dugu. Eta espero dugu gure bizi-
tza partekatzen eta hazten ahalbidetzen duten ekintzaz 
josia egotea. Une batzuetan bakarrik jolastu ahal gara 
eta beste batzuetan familiarekin egon. Mintzatu, entzun, 
gure lagunekin eta gurasoekin harremanetan hasi, beren 
konpainia gozatu, zure hiria eta zure auzokideak ezagu-
tu, naturan egon... Besteekiko maitasun- konfiantza- eta 
adiskidetasun-loturak eratzeak izugarrizko gogobetetzea 
ekartzen digu. Elkarbizitzaren gakoa da. Maite zaituzte-
nen ondoan hazten bazara, haiekin batera ikaragarrizko 
gauzak egiteko gogo bizia izango duzu.

Konfiantza munduan: ume bat 
ere ez itzateke bakarrik hazi behar
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Nola jolasten naiz?
Helburua: eskolako lehenengo kurtsoetan nola hasten 
diren umeak harremanetan aztertzea; jolasa elkarri era-
giteko, elkarrengana hurbiltzeko eta bakartzeko modua 
da, eta asko esaten digu haiei buruz.

Ideia nagusiak: ikasleen jarrerari buruz gogoeta egi-
tea, jolasteko modua eta ikaskideekin harremanetan 
hasteko modua abiapuntu hartuta.

Baliabideak: orriak, arkatzak, margoak, etab.

Garapena: irakasleak behatuko du nola jolasten diren 
umeak hainbat lekutan: jolastokian, gelan denbora li-
brean, jolas gidatuak proposatzen zaizkienean, etab. 
Beren arteko harremanei erreparatu behar diegu: ea 
beti ume berberekin jolasten diren, ea taldez aldatzen 
diren, ea talde handian ala txikian aritzen diren, ea gai-
nontzekoei kasu egin gabe bakarrik jolasten diren... 
Haien jolasteko erak haiei buruzko informazio ugari 
emango digu.

Gehiago: beste egun batean irakasleak eskatuko die 
marrazki bat egiteko; marrazkian haiek berek agertu 
behar dira jolasean. Lana bukatutakoan, irakasleak 
ikusiko du ea errealitatea eta margotutakoa bat dato-
zen eta esango die zer nolako pertzepzioa duten beren 
buruei buruz.

Etxean: marrazkiaren emaitzak familiekin komentatuko 
ditugu. Gurasoekin eta umeekin egiteko, puzzle errazak 
edo mahai-jokoak antolatuko ditugu.
 

Helburuak: lehenengo 
unitatean autoestimua-
ren gaia landu dugu; 
orain umeei ulertarazi 
behar diegu guztiak 
talde beraren partaide 
direla eta funtsezko 
osagaiak direla elkarbi-
zitzaren oreka mantent-
zeko.

Ideia nagusiak: gelan 
guztiok gara proiektu 
beraren partaide eta 
ezinbestekoak gara tal-
dea eratzeko.

Baliabideak: hainbat 
neurritako eraikitze-
blokeak; karta-sortak.

Garapena: ume bat ez da beste bat baino garrantzitsuagoa; guztiek talde 
bat osatzen dute eta guztiak zeharo ezinbestekoak dira “makineriak” fun-
tziona dezan. Argiago uler dezaten, irakasleak proposatuko die mendiak 
egiteko, eraikitze-blokeak baliatuta, edo gazteluak egiteko, kartak baliatuta. 
Erdibidean bloke bat edo karta bat kentzen badugu, mendia eta gaztelua 
eroriko dira. Bada, gelan, gauza bera. Ikasle batzuk beste batzuk baino 
irekiagoak eta deigarriagoak izan arren, ume guztiek garrantzi bera dute 
taldean.

Gehiago: irakaslea akrosport-ari buruzko bideo bat jarriko die (Granada 
HLHI; LH2); guztiek axola dute eta parte hartzen dute giza-piramide hauek 
eraikitzeko orduan.

Etxean: aktore guztiek protagonismo beraz parte hartzen duten ikuskizun 
batera joan daitezke gurasoekin: dantza, akrobaziak, malabareak, etab. 

Bloke- eta karta-gazteluak
35 36
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Galtzen bazara, ez zaude 
bakarrik.
Helburuak: ikasleei tresnak eman, ezusteko bat ger-
tatzean, ziurtasunik gabeko egoerei edo kezka-egoerei 
aurre egin ahal izateko.

Ideia nagusiak: beldurrak eta ezusteko gertakariak 
gainditzea norberaren baliabideen eta gaitasunen bi-
dez. Buruz ikastea. Erreferentzia-heldu bat bilatzea.

Baliabideak: arkatza eta papera (baldin eta irakurtzeari 
eta idazteari ekin badiote) eta margoak.

Garapena: ikasleei segurtasun handiagoa eskaintzeko, 
gelan landuko dugu nola konpondu egoera beldurga-
rriak edo estugarriak: ikastetxetik ateratzean, haien bila 
inor ez etortzea; merkataritza-gune batean galtzea; gu-
rasoak parkean ez ikustea; etab. Edozein beldurri aurre 
egiteko tresna nagusia izango da haiei esatea beren 
gurasoek ez dituztela inoiz bakarrik utziko eta beti itzu-
liko direla haien bila. Gurasoak itzuli arte zain egotea 
da aukera errazenetako bat. Hurrengo aukera: oina-
rrizko arauez ohartaraztea; adibidez, beti eskutik hel-
duta joatea, bere izena eta gurasoena jakitea, helbide 
eta telefono-zenbaki bat ikastea (abestuz, esaterako) 
eta, gertatzen bada, gurasoak bistatik galdu dituzten 
leku berean geratzea. Gelan beren izena gogoratzeko 
“abestiak” birpasatu ahal ditugu, eta, marrazkien bidez, 
oinarrizko arauak ere bai.

Gehiago: 6 urtetik aurrera lagundu ahal du eszena ho-
riek antzezteak; izan ere, umeek egoera horiek antze-
maten ikasiko dute (gazteagoak badira, frogatuta dago 
ez dela eraginkorra). Nortzuk diren eta zer egiten duten 
ezberdintzen hasten direnean, pertsona uniformedunei 
zuzentzen ere ikasiko dute (poliziak edo zaindariak).

Etxean: gurasoek ere lagunduko dute umeei argibi-
deak ematen: haien helbidea ikasten lagundu ahal die-
te, telefonoak gogoratzen, ikastetxerako ibilbidea buruz 
ikasten, semaforoei eta zebrabideei erreparatzen, etab. 
Hemen laburbildu dizkizuegu argibide horiek.

Helburuak: geure 
buruarekin ongi pa-
satzea oso dibertiga-
rria izan daiteke, gure 
aukera bada. Momen-
tu batzuk aproposak 
dira bakarrik egote-
ko, eta beste batzuk, 
lagunartean egoteko.

Ideia nagusiak: ez-
berdintzea noiz pasa-
tzen dugun ongi geu-
re buruarekin bakarrik 
eta noiz bakartzen 
garen.

Baliabideak: liburuak, 
oroimen-jokoak, mar-
goak, arkatzak, orriak, 
kartoi meheak, arta-
ziak, lekeda, etab.

Garapena: isolamenduari buruz hitz egiten dugunean, ikaslea gogoz kontra 
bakarrik dagoela ulertzen dugu. Bakarturik dago ez dakielako nola adierazi 
bere burua, nola hasi harreman bat ikaskideekin, etab. Dena den, batzuetan 
guztioi gustatzen zaigu bakarrik egotea. Gelan “txokoka” antolatuko ditu-
gu jarduera batzuk: irakurtzeko txokoa, oroimen-jokoen txokoa, marrazteko 
txokoa, eskulanen txokoa... Ikasleak txoko batean edo bestean jarriko dira, 
zer egin nahi duten, eta beren buruarekin egoteaz gozatuko dute.

Gehiago: Irakasleak jarduera bat egingo du ikasleek adieraz dezaten noiz 
egon nahi duten bakarrik jolastokian eta denbora librean eta noiz ez. Hitz 
egin behar dute, gainontzekoei esan zer pentsatzen duten eta errespetua 
lortu.

Etxean: asteburuan zehar guztiok dugu denbora-tarte bat geure buruarekin 
egoteko: liburu bat irakurri bitartean, marraztean, landareak zaintzen ditugu-
nean, janaria prestatu bitartean, etab.

Bakarrik egon nahi duzu ala ez?
37 38
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4039
Lagun-kluba guztientzat 
irekita
Helburuak: ikaskideak, ikastetxekoak eta beste ikaste-
txe batzuetako lagunak ere konbentzitzea klub berean 
sartzeko.

Ideia nagusiak: zenbat eta gehiago izan, orduan eta 
hobeto pasatuko dugu; esklusibotasun-arau apur de-
zagun.

Baliabideak: kartoi meheak, arkatzak, margoak, arta-
ziak, plastifikatzailea eta ordenagailua.

Garapena: irakasleak ikasleei proposatuko die klub 
“berezi” bat egitea. Klub gehienak esklusiboak dira eta 
beti egoten dira arauak bazkide izateko: baldintza eko-
nomikoak, sozialak,  generokoak, etab. Gure kluba be-
rezia izango da inolako murrizketa izango ez duelako. 
Mundu guztia ongi etorria izango da. Horren partaide 
izateko gogoa izatea da baldintza bakarra. Ikasleei ongi 
iruditzen zaien izen bat aukeratuta (superheroien kluba, 
kirolarien kluba, musikaren kluba,etab.), antolatzeari 
ekin ahalko diote. Klubaren bazkide izan nahi dutenek 
ezaugarriren bat izateko, klubaren izena duten txarte-
lak, eslogan bat eta logotiporen bat egingo dituzte.

Gehiago: txartel bat Word-en egiteko tutoriala.

Etxean: familiek ere klubaren partaide ere izan dai-
tezke. Merchandising-a egiten lagundu ahal dute: ka-
misetak, txapak...

Helburuak: bakarrik egoteko momentuak kreatiboak izan ahal direla jabet-
zea; asperdurari buruzko kexak ez onartzea eta ikasleei laguntzea tarte ho-
riek hausnarketaz, irudimenaz eta besteengana hurbiltzeaz betetzen.

Ideia nagusiak: momentu oro jardueraz beteta egotea espero ez izatea, eta 
gure ideiak besteekin partekatzea.

Baliabideak: ez dira beharrezkoak.

Garapena: tutoreak denbora utziko du erlaxatzeko eta atsedena hartzeko, 
inolako jarduera programatu edo inolako dinamika egitera bultzatu gabe. 
Besterik gabe, ikusi egingo dugu zer egin ahal duten ikasleek bakarrik dau-
denean, zer nolako taldeak sortzen dituzten, zein ideia agertzen diren... Ez 
da onartuko “aspertzen ari naiz” esaldia. Era berean gogoraraziko diegu 
inork ez dituela haiek entretenitu behar eta beti daudela baliabideak ongi 
pasatzeko. Minutu “libre” horien ostean, galdera batzuk komentatuko ditugu: 
nola sentitu diren, ea gustatu zaien ala ez, nora joan den haien burua eta zer 
gertatu den haien artean hain bakarrik ez sentitzeko.

Gehiago: orainean egotea, momentua gozatzea... ideia horiek esaldi batez 
laburbildu ahal dira: “Hemen eta orain”. Jarduera laburbiltzeko esaldi bat 
koadernoan edo kamiseta batean idatzi ahal dute, beti gogoratzeko.

Etxean: guztiok atsedena hartzeko, izarrei begira egoteko, erlaxatzeko edo 
siesta bat egiteko eskubidea dugu, eta bestei bizitza antolatu gabe. Ikusiko 
dugu gaur arratsaldean nola sentitzen garen izarrei begira?

Izarrei begira...
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Helburua: talde-dinamika onak sortzea, ikasle guztiek harremanak izan 
ditzaten eta ez daitezela beti antzeko talde txikietan egon. Beren inguru 
pertsonalean beste pertsona batzuk ezagutzea oso aberasgarria izan 
daiteke. Etxetik kanpo lo egitea abentura aparta suertatu ahal zaie, eta, 
horrela, beren adineko ohiko beldur batzuk gaindituko dituzte.

Ideia nagusiak: elkarbizitza, adiskidetasuna, familia eta partekatzea.

Baliabideak: boto-txartelak eta zozketarako kutxa edo poltsa bat.

Garapena: familiekin adostu eta gero, ikastetxetik kanpo elkarrekin 
egoteko jarduerak proposatuko ditugu: pijama-festak. Proposamen 
honek guztien parte-hartzea lortu nahi du eta betiko lagun-taldeak ez 
elkartzea, baizik eta taldeak ausaz elkartzea eta barietatea egotea. 
Edozein modutan ere, talde hartan zoriak ere elkartu zituen; beraz, di-
bertsitatea egoten eta familiek elkar ezagutzen lagunduko dugu. Fes-
tarako lekua zozketaren bidez  aukeratu ahal da, edo talde bakoitzeko 
kideek erabaki ahal dute. Taldeak osatuko dira poltsa edo kutxa batetik 
ateratako izenen arabera. Jardueraren arrakasta ongi pasatzeko eta 
laguna berriak egiteko asmoan datza. Jarraibideak emango dizkiegu 
besteengana hurbiltzeko, beste baten etxean nola jokatu jakiteko, 
etab.

Gehiago: haurrentzako pijama-festa bat antolatzeko ideiak hemen 
eta hemen.

Etxean: festa arrakastatsua izaten lagunduko dute. Horretarako, afa-
riaz, jostaketaz, lo egiteko tokiaz eta partaideen familiekin harremane-
tan jartzeaz arduratuko dira.

Pijama-festa
41 242

Bat eginda gaude
Helburuak: talde batean sartu, babestuago eta lagunduago 
sentitzen laguntzeko. Gure ikaskideak hor daude, behar du-
gunean, sostengua eta maitasuna emateko. Ezin diogu gure 
taldeko inori gaizki sentitzen utzi.

Ideia nagusiak: gizakia lagunartekoa, sentibera eta solidarioa 
da, taldeak loturak sortzen ditu partaideak une oro babesteko.

Baliabideak: orriak, kartoi meheak, magoak, arkatzak, txapak 
egiteko makina.

Garapena: irakasleak gelan azalduko du talde baten partaide 
izatea oso kontu berezia dela eta taldea indartsua eta konfi-
dantzazkoa dela partaide guztiei esker. Baina taldea beti segu-
rua eta sendoa izateko, partaideak ere horrelakoak izan behar 
dira. Norbait gaizki dagoenean, gainontzekoek babestu behar 
dute konfiantza- eta maitasun-keinuez. Ikasleentzako  bina 
txapa egingo ditugu. Batean hatz lodia gora luzatuta ager-
tuko da, eta bestean, behera luzatuta. Txapa bat edo bestea 
eramango dute zein umore duten. Hatz lodia behera luzatuta 
eramaten badute, gainontzeko taldekideak ikaskide horri adi 
egon beharko dira, zer gertatzen zaion galdetu, entzun, ahal 
dela lagundu eta, batez ere, maitasuna erakutsi.

Gehiago: botere-kutun bat asmatu ahal dugu gelarako. Baten 
batek egun txarra edo denboraldi zaila izan badu, etxera era-
man dezake indarrak berreskuratzeko. Kutunak taldea, haren 
indarra eta desio onak irudikatzen ditu.

Etxean: helduak ere gaizki senti daitezke. Gurasoei galdetuko 
diegu zelan dauden, eta, egun txarra badute, zainduko ditugu: 
mahaia prestatu eta jaso, etxeko gauzak ordenatu, gure gela 
txukundu... Familia ere talde txiki bat da, eta elkar babestu 
behar dugu.

2.Z 2.Z

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.buzzfeed.com/morganshanahan/39-ideas-para-ayudarte-a-hacer-la-mejor-fiesta-de?utm_term=.iso2Xp6E7#.dwM4Ee3gB
http://www.elmundo.es/sapos-y-princesas/2016/11/25/5838c1c1e2704eff6f8b4586.html
http://www.chapalandia.com/plantillas


33

BALIOEN HEZIKETA-
PROGRAMA HAUR ETA LEHEN 
HEZKUNTZA
2017-2018 IKASTURTEA

zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

zure balioei

Konfiantza munduan

Helburuak: ikasleak gelditu eta hausnartu behar dute bizi diren mun-
duaz eta gauza errealen eta birtualen arteko ezberdintasunaz.

Ideia nagusiak: mundu birtualak garrantzi handia du gure eguneroko-
tasunean, eta informazioa, musika edo harreman aurki ditzakegu ber-
tan. Halere, nahiz eta oso antzekoa izan, ez da erreala eta arriskuak 
dakartza. Kontuz erabiltzen ikasi behar dugu.

Baliabideak: arbel digitala, ordenagailua, proiektagailua.

Garapena: ikasleak hauxe bezalako bideoak ikusiko ditu. Bideoetan 
internet modu seguruan erabiltzeko 10 gako aurkituko ditugu, baita 
zein arrisku dakarten internetek eta sare sozialek ere. Batzuetan sare 
horietan ez gara gai errealaren eta birtualaren artean ezberdintzeko, 
eta, bestalde, pertsona batzuek nortasun faltsuak eta ziria sartzeko 
erabiltzen dituzte. Kasu horietan ezin gara fidatu, eta geure burua ba-
besten ikasi behar dugu. Ikasleek azalduko dute ea horrelako kasuren 
bat ezagutzen duten edo ea ezagutzen duten internet edo sare sozia-
len erruz arazoak izan dituen inor.

Gehiago: irakasleak jarduera osatzeko, Udaltzaingoari gonbidapena 
luzatu ahal dio ikastetxean hitzaldi bat emateko. Informazioa zabaltze-
ko asmoz, bideo-jokoen eta eskukoen arriskuak ere aipatu ahal ditugu. 
Gainera, tresna horiek ordu asko kentzen digute eta benetako giza-ha-
rremanak eragozten dituzte. Hauxe bezalako bideoa balia dezakegu. 

Etxean: gurasoekin “Trust” izeneko filma ikusiko dute. Filmean neska 
bat eta mutil bat lagunak egiten dira sare sozialen bidez, baina azke-
nean gertatzen da mutila intentzio txarreko heldua dela.

Mundu birtuala ez da erreala
43 44

Whatsappak esaten ez duena
Helburuak: eskukoak eta komunikazio digitala gero eta ospe-
tsuagoak dira; baina kontuz: testu batek pantaila batean ezin 
du hitzezko edo keinuen bidezko komunikazioa ordezkatu.

Ideia nagusiak: ez oinarritu harremanak teknologiaren bi-
dezko komunikazioan bakarrik; hizketaldia eta keinuak or-
dezkaezinak dira.

Baliabideak: orriak, arkatzak eta boligrafoak.

Garapena: irakasleak antzerki-tailer edo rol-joko bat antola-
tuko du; ikasleak taldeka jarriko ditu, eta ikaskideen edo la-
gunen artean gerta daitezkeen egoerak proposatuko dizkie: 
“gogoko zaitut, baina ez dut zurekin bakarrik joan nahi; ikas-
kide guztiekin jolastea gustatzen zait”, ez zait gustatzen nola 
tratatzen dituzun gainontzeko ikaskideak”, “uste dut nire estu-
txea hartu duzula nahi gabe”, etab. Ikasleek egoera horietan 
zet esango luketen idatziko dute, alde batetik, aurrez aurre, 
eta, bestetik, Whatsappen bidez. Azkenik, ondorioak zerren-
datuko dituzte.

Gehiago: bukatzeko, gaiari buruzko artikulu interesgarri hau 
irakurriko dute, eta ikasleek beren iritzia emango dute ezta-
baida batean.

Etxean: gurasoek azalduko digute ea inoiz arazo edo gaizki-
ulerturen bat izan duten lanean, familiarekin edo lagunekin... 
gaizki ulertutako Whatsapp baten erruz. Nola konpondu dute? 
Whatsapp gehiagoren bidez ala hitzezko komunikazioaren bi-
dez?
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Helburuak: aurreko kurtsoetako argazkiak aztertzea; zer itxura 
genuen eta zer adierazten genuen ikustea; ea asko aldatu garen 
pentsatzea.

Ideia nagusiak: selfie bat ez da gure argazki huts bat, baizik eta gure 
bizitzako momentu baten erradiografia txikia.

Baliabideak: argazkiak, irudiak paperean, kartoi meheak, arkatzak, 
margoak, argizari-margoak, purpurina, itsasgarriak, etab.

Garapena: Arte-Hezkuntza klasean ikasleak aurreko kurtsoetako 
irudiz eta selfiez osatutako collage bat prestatuko dute. Ez du axo-
la irudien kalitateak, ezta haien itxurak ere. Garrantzitsuagoa da zer 
adierazten duten aztertzea. Argazkiek zer adierazi edo gogorarazten 
dieten, ikasleek collagean iruzkinak, marrazkiak edo emotikoiak jar 
ditzakete.

Gehiago: collageak trukatu eta idazlan txiki bat egingo dute azaltzeko 
nola ikusten duten ikaskidearen bilakaera argazkietan.

Etxean: aurreko urteetako familiaren argazkiak bilatuko dituzte. Seni-
deak bideoz grabatu ahal dituzte berreskuratutako irudiek zer nolako 
oroitzapenak ekarri dizkieten azaldu bitartean. Oroimena eta oroitza-
penak gordetzea garrantzitsua da; bestela, ahuldu egiten dira.

Etorkizunereko selfie bat
Helburuak: gizakiak gara eta gizartean bizi gara. Gure “es-
peziearentzat” elkarrekin bizitzea abantaila handia da, elka-
rren gaitasunez baliatzen garelako eta, horrela, gure zibiliza-
zioak eta aurrerapena eraikitzen dugulako. Horrez gain, geure 
burua babesteko, gure segurtasuna bermatzeko eta zorion-
tsuagoak izateko balio du, gure bizitzan leku bat dutenekin 
harremana dugu eta.

Ideia nagusiak: gizartea, hiria, zibilizazioa, gizarte-seguran-
tza, partekatzea eta solidarioak izatea.

Baliabideak: fitxak, boligrafoak eta grabagailua edo eskukoa 
elkarrizketak grabatzeko.

Garapena: gelan, ikasleak taldeka,  arazo bat izan dezaketen 
gizarte-talde batzuen fitxak banatuko ditugu. Ikasleek informa-
zioa bilatu edo pertsonak elkarrizketatu beharko dituzte jakin 
arte nola eta non aurki dezaketen laguntza talde horiek. Adibi-
dez, galdera hauek egin diezaiokete beren buruari: zer egiten 
dugu gaixorik gaudenean? (nora joaten gara?, nork egiten du 
lan han?, nork ordaintzen du hori?); zer egiten dugu zahartzen 
garenean eta gure kabuz moldatzen ez garenean? (non eska-
tu laguntza, nork laguntzen dizun eta nola lagun diezazuke-
ten); zer egiten dugu bizitzeko tokirik ez badugu?; zer gerta-
tzen da jatekorik izan ezean?; zer gertatzen da gerran dagoen 
herrialde batetik iristen bagara eta bueltatu nahi ez badugu? 
(nork zaintzen dituen eta nola); zer egiten dugu abandona-
tutako animalia bat aurkituz gero?; zer gertatzen da etxeko 
fakturak ordaindu ezin baditugu lanik gabe geratu garelako?.

Gehiago: ikasleak taldeka jar ditzakegu, talde bakoitzak azter 
dezan nola jorratzen duten hainbat kulturak solidaritatearen 
eta zorigaiztoko partaideen zaintzaren gaia. Adibidez, Asiako 
kultura, Afrikakoa, aborigenena, inuitena, edo zibilizazio histo-
rikoenak (grekoa, erromatarra, egiptoarra, zelta edo azteka) 
Kontzeptu batzuk ditugu hemen: ongintza edo osasunerako 
eta zaintzarako gizarte-eskubidea, esterako.

Etxean: ordenagailu-jokoak kreatiboak izan daitezke eta mun-
duaren hainbat alderdi erakutsi; Civilization edo Spore be-
zalako estrategia-jokoetan hiri edo mundu oso bat sortu ahal 
da kultura, teknologia eta lanbideak gehituz, aurrera egiten 
laguntzeko.

Inor ez dago bakarrik
46
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Konfiantza munduan Helburua: umeak ingurumenaren babesarekiko eta begirunarekiko sen-
tikor bihurtzea. Naturarekiko harremana eta adimen espiritualaren gara-
pena bultzatzea, zerbait handiagoaren partaide direla sentitzeko eta, aldi 
berean, norberaren hausnarketa pizteko.

Ideia nagusiak: ingurumenarekiko  eta adimen espiritualarekiko 
begirunea.

Baliabideak: naturara, hiriko parkeetara eta hondartzara joatea.

Garapena: guztiok planeta bera partekatzen dugu; hori dela eta, kon-
promisoa hartu beharko genuke animaliak eta landareak babesteko. Ba-
lio hau aintzat hartzen hasiko gara gure inguruari maitasunez begiratuz, 
haren partaide sentituz. Kontenplaziozko jarduera bat egingo dugu pai-
saiaren xehetasunak gogoan gordetzeko. Momentu hartan marrazki edo 
idazlan bat egin dezakegu.

Gehiago: adimen espiritualari buruzko bideoa Francisc Torralbarekin, 
eta haren liburua Inteligencia espiritual en los niños.

Etxean: animaliak babesteko elkarte bat bisitatzea edo haietako batekin 
boluntariotza-programa bat hitzartzea oso onuragarria izan daiteke bes-
teekin erlazionatzeko arazoak dituzten umeentzat, batez ere. Maskota 
bat eskatu edo izanez gero, hura zaintzeak zer dakarren azaldu.

Elkarrekin itsasoari, zeruari, 
izarrei, paisaiari... begira

47 48
Hondo-zarata bukatu da, 
entzuteari ekingo diogu
Helburua: isiltasuna baloratzea; erlaxatzeko, urduritasuna 
geldiarazteko eta hitz egiteko txanda gordetzeko gai izatea,  
besteei era aktiboan entzuten ikasteko.

Ideia nagusiak: erlaxatzea, hausnartzea eta entzute aktiboa.

Baliabideak: leku lasaia, ahalik eta isolamendu akustiko han-
diena duena.

Garapena: eskolaren lehenengo orduan isil egongo gara mi-
nutu batzuez, geure burua gelditzeko eta arreta ardazteko. 
Helburua da etengabeko zarata saihesteko gai izatea, jardue-
ra eteteaz gozatzea, behar bezala pentsatzea eta erlaxatzea. 
Isilunea aprobetxatu ahal dugu, guztion arteko hizketa bati 
hasiera emateko eta, horrela, interesatuta gauden gai bat jo-
rratzeko, asanblada gisa. Guztiak isilik dauden bitartean, ikas-
leek hitza hartu ahalko dute banan-banan iritzia emateko, eta 
besteek entzungo dute.  Arau bakarra da ez moztea eta beren 
pentsamenduak beste zerbait entzuteko gai izatea.

Gehiago: ikasleak isilik izateko trikimailu bitxi batzuk.

Etxean: han ere isiluneak eta erlaxatzeko momentuak sustatu 
behar dira. Horien ostean, hizketa lasaiak izan ditzakete; hori 
bai, hitz egiteaz gain, entzun ere egin behar dute. 

I I
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Zelako Zalantza Helburua: eztabaida eta talde-haus-
narketa bultzatzea, eguneroko egoeretan oinarritutako 
zalantza etikoen bidez. Heldutasun-mailak ezberdint-
zea: haurren beldurretik berekoikeriara, besteen arreta 
lortzeko itxaropena eta haurren justizia-kontzeptua.

Ideia nagusiak: zalantza etikoak, taldearekin komu-
nikatzea, eskola-jazarpena, bat egiteko/askatzeko  mo-
mentuak eta lagunen arteko leialtasuna.

Baliabideak: Zelako zalantza ataleko adibide ba-tzuek 
balioko dizuete. Adibidez, “Aukeratu: neska ala gu” 
izeneko zalantza soziala edo “Lagun birtuala” izeneko 
zalantza, interneten emandako denborari eta sarearen 
arriskuei heltzeko, edo “Kevin futbolean aritzen da”, 
desgaitasuna duen pertsonen aurkako bereizkeria jo-
rratzeko.

Garapena: aurkeztutako zalantza bat proposatu ahal 
diezue ikasleei, haien parte-hartzea piztearren. Enun-
tziatu erraza irakurri ondoren, guztiek bat-batean eran-
tzun beharko dute nola jokatuko luketen edo zer egingo 
luketen. Erantzun-motak beherago jaso ditugu, eta lau 
heldutasun etiko mailetako batean kokatzen dira, Ma-
nuel Segura pedagogoaren proposamenaren interpre-
tazioaren  arabera. Proposamen hori Kohlberg eta Pia-
geten gizakiaren hazkuntza etiko eta moralari buruzko 
teorietan oinarritzen da.

Gehiago: askoz zalantza sozial gehiago Zelako 
Zalantza atalaren hemerotekan.

Etxean: elkarrekin sar zaitezkete Zelako Zalantza 
web-orrialdean eta erronka etikoekin gozatu, norberak 
irtenbide “helduena” proposatuz.

Konfiantza munduan

249

Helburua: isolamendu- eta herabetasun-kasuak aztertzea ikuspegi oro-
hartzaile batetik, umearen eta taldearen testuingurua ikusiz. Isolamendua 
borondatezkoa izan daiteke edo beste eragile batzuk izan ditzake: eskola-
jazarpena, taldearekin erlazionatzeko arazoak, harremanetazko gaitasu-
naren urritasuna.

Ideia nagusiak: isolamendua, gizarte-bazterketa, eskola-jazarpena.

Baliabideak: Espainiako Psikologia Kontseilu Nagusiaren dokumentua 
herabetasunari eta fobia sozialari buruz.

Garapena: taldearen soziograma bat burutzea, erlazionatzeko arazoak di-
tuzten ikasleak edo ikasle lotsatienak antzemateko. Guztiak integratzeko 
modu bat bilatzea: haien autoestimua hobetu; trebetasun komunikatiboei 
buruzko ikastaroak eskaini; ez sentiarazi gaizki, baina beren burua ikusgai 
jartzeko jasan ditzaketen momentuak bilatu; haiek babestu eta, uzkurtu 
gabe, akuilatu ahal dituzten ikaskideen ondoan eserarazi; lantalde orekatu 
batean eta talde- eta kirol-jardueretan sartu; etab.

Gehiago: hiru dinamika erraz haur lotsatiak gelan integratzeko.

Etxean: jarrera babesleegiek herabetasuna eta uzkurtasuna bultzatzen 
dute. Jarraibideak eman ahal ditugu umeak beren burua adierazteko aske-
ago sentitzeko eta beren bizitza-arloetan erabakitzera, iritzia ematera eta 
parte hartzera gonbidatzeko.

Isolamendua seinale denean
50
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Egun batez Legebiltzarkide 
egitasmoan izena eman ezazue!
Urtero proiektu hau jarduera bizia eta parte-hartzailea bilakatzen 
da Espainiako Autonomia Erkidegoetako Parlamentuetan Egun 
batez, Legebiltzarkideak egitasmoari esker.

Egitasmo hau egiten ari bazara eta konfiantzaren balorea lan-
tzen ari bazara, izugarri gustatuko zaizu ikasleak hain jardue-
ra interesgarrira eramatea. Helburua txosten bat prestatzea da: 
txostenak ez du orrialde bat baino gehiago izan behar, eta bil-
du behar du zer ikasi eta hausnartu duzuen konfiantzari balioari 
buruz, beste ikastetxe parte-hartzaileekin partekatzeko. Bestal-
de, haurrek hartuko duten konfiantzaren balioa hobetzeko beste 
konpromiso batzuk, prestatzeko eskatzen dizuegu: beren burua-
rekin, besteekin eta munduarekin konfiantza handiagoa hartze-
ko, ume bat ere ez dadin bakarrik hazi.

Autonomia Erkidego guztietan ikastetxe batek probintziako parte 
hartzen du, eta ikastetxe horrek nahi adina haur eraman ditzake, 
aulkiak hartzeko. Ikastetxe bakoitzeko bozeramaile batek testua 
eta konpromisoak aurkeztuko ditu oholtzan, eta, guztiek irakurri 
ondoren, umeek konpromiso gustukoena bozkatuko dute. Bo-
toak zenbatu eta gero, emaitzak aurkeztuko dira.

Egun batez Legebiltzarkideak izatea oso esperientzia aberas-
garria eta parte-hartzailea da. Zuek bezala konfiantzaren gaia 
landu duten zuen erkidegoko beste ikastetxe eta ume batzuekin 
eguna pasatu ahal duzue eta interes handia ere badute balioen 
heziketan, Aldeas Infantiles SOS elkarteak bezala.

Informazio gehiago edo zuzenean Egun batez, Legebiltzarkideak 
egitasmorako lekua eskatu nahi izanez gero, programaren koordi-
natzaileari mezu elektroniko bat bidali ahal diozu hemen. Edo ahol-
ku emateko telefono-zenbaki iraunkorra deitu: 670 696 588.
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“Gizakiak dena gainditu ahal duela sinesten dut, 
baita haurtzaroko abandonu bat ere” 

Pedro Puig, Espainako Aldeas Infantiles SOS elkartearen Presidentea.

ALDEAS INFANTILES SOS HAURREI LAGUNTZEN DIEN ERAKUNDEA DA. 
NAZIOARTEKO ERAKUNDEA DA, PRIBATUA, IRABAZI-ASMORIK GABEKOA, 
INTERKONFESIONALA ETA JOERA POLITIKORIK GABEKOA. ELKARTEA 
IMSTEN (AUSTRIA) SORTU ZEN, ETA 134 HERRIALDETAN DAGO. 

ELKARTASUNAREN ASTURIASKO PRINTZESA SARIA.

Gure lanaren ardatza umearen garapena da, 
gizarteratu eta laguntzarik behar ez izan arte. 
Familia ahulak indartzeko egiten dugu lan, 
beren umeak egoki zain ditzaten. Gurasorik 
ez duten umeak babesten ditugu, eta familia-
giro babeslea eskaintzen diegu, maitatuak eta 
errespetatuak haz daitezen. Gazteak lagunt-
zen ditugu autonomia eta askatasun- proze-
suan zehar.

• Munduan 571 SOS Haurren Herrixka dau-
de, SOS Children’s Villages Internationalak 
kudeatuak (Aldeas Infantiles SOS Interna-
cional). Erakunde hori SOS Haurren He-
rrixkak Elkarte Nazional guztien federazioa 
da.

• Herrixken, Gazte-egoitzen eta Familiak in-
dartzeko Programen bidez, 577.166 haur, 
gazte eta familiei laguntzen diegu. 

• Gainera, 656 Haur Hezkuntza zentro, zen-
tro sozial, eta Formakuntza-zentro ditu, 
296.906 haur eta gazte artatzen dituzte-
nak.  

• Bestalde, 893.929 tratamendu eskaintzen 
du 77 SOS ospitaleetan, eta 317.856 per-
tsonari laguntzen die munduko 23 SOS La-
rrialdietako Arreta- Programaren bidez.
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ESPAINIAN

Aldeas Infantiles SOS 1967tik dago gure herrialdean. 1981ean 
Espainako Aldeas Infantiles SOS sortu zen. Erakunde ho-
rrek nazio-mailan koordinatzen du lana, eta 1983an Ministro-
kontseiluak onura publikoa izendatu zuen. Ohorezko Presiden-
tetza BM Borboneko Felipe VI Erregeak dauka.

Aldeas Infantiles SOS elkarteak Autonomia Erkidego gehiene-
tan egiten du lan: Andaluzia, Aragoi, Gaztela-Mantxa, Kanariak, 
Katalunia, Galizia, Madril, Valentzia; eta gutxi barru Asturiasen 
(Oviedo) eta Balearretan (Palma) egongo gara honen bidez:

BABESTEKO PROGRAMAK

Autonomia Erkidegoen laguntzaz, babesteko programek fami-
lia-giroa bermatzen dute familia biologikoak ahalbidetzen ez 
duenean. Hainbat aukera daude.

SOS familia bat: umea bere familiarekin bizi ezin denean, 
babes-giroa eskainiko diogu SOS familia batean. Erreferen-
tzia-puntu egonkorra SOS ama izango da. Berak zainduko du 
umea, maiteko du eta haren garapen osorako beharrezko tre-
bakuntza eskainiko dio.

SOS familiak SOS Haurren Herrixkaren etxe batean bizi dira. 
Herrixka hori da umea bizi den komunitate handiena. Herrixka 
bakoitzean hainbat etxe daude, eta horietan anai-arrebak elka-
rrekin bizi dira. Anai-arrebak ez sakabanatzeko bermea ema-
ten dugu, eta, era berean, beren familia biologikoarekin itzul-
tzeko edo beren kabuz bizitzeko gai diren arte lan egiten dugu.

Familia-harrera: umea harrera programa baten partaide bada 
—bai beste familia batean, handi batean edo profesionaliza-
tu batean—, gure erakundeak babesa eta aholkularitza-zer-
bitzua eskainiko dizkie harrera-familia guztiei. Adingabearen, 
guraso biologikoen eta harrera-familien interesez arduratzen 
gara, uste baitugu harrerak funtzionatzen duela parte-hartzaile 
guztiak pozik eta konprometituta badaude.

Lehenengo Harrera eta Balorazio Programa: baliabide es-
pezializatua da. Babesik gabeko egoera larrian dauden umeei 

eta nerabeei aldi baterako eta larrialdirako arreta emateko  di-
seinaturik dago. Bitartean, babesteko neurri edo baliabide ego-
kiena aukeratzen da.

GAZTEEN AUTONOMIARI LAGUNDU

Gure lana ez da bukatzen gazteek 18 urte betetzen dute-
nean. Nahi badute, haien garapen-prozesuan zehar lagun-
tzen jarraitzen dugu. Gazteen beharrei erantzuten zaie kon-
tuan hartuta haien erresilentzia-gaitasuna eta beharrezko 
babesa emanez. Era berean, trebatu egiten ditugu gizarte-
ratzea eta lanera egokitzea lortu arte, haien autonomia eta 
parte-hartzea lortu arte.

PREBENTZIO-PROGRAMAK

Familiak indartzea: familia ahulei sostengua ematea du he-
lburu, haien bizimodua hobetzeko eta indartzeko. Horrela, 
haurrak abandonatzea saihestuko da. 

Programa hauek hainbat aukera ematen diete arriskuan dau-
den familien, umeen eta gazteen eskaerei: Eguneko Zen-
troak, Haur Eskolak, Naturan Hezi eta Familia Programak.

SOS AKADEMIA

Trebatzeaz, ezaguerak kudeatzeaz, ikertzeaz eta erakundea-
ren kalitatea kudeatzeko sistemaz arduratzen da. Haren arlo 
nagusiak Trebakuntza Eskola Nazionala — erakundeko langile 
guztien hasierako eta etengabeko trebakuntza bermatzen duen 
eskola— eta I+G eta Kalitate Sailak dira. 

Akademiaren eginkizun nagusiak informazioa bilatzea, errea-
litate soziala aztertzea eta etorkizuneko eta gaurko egoerei 
irtenbide eraginkorrak eskaintzea da. Akademiatik kanpo,  
elkarlanean aritzeko itunak eta hitzarmenak sortzen ditu uni-
bertsitate, elkarte eta erakunde publiko edo pribatuekin, bere 
helburuak lortze aldera.

LATINOAMERIKA ETA AFRIKA
Espainako Aldeas Infantiles SOS erakundeak Latinoamerikako 
15 Herrixka finantzatzen ditu: Mar del Plata (Argentina); Ricaur-
te eta Portoviejo (Ekuador); San Jerónimo eta Jacotán (Guate-

mala); Tela, Choluteca eta Tegucigalpa (Honduras); Managua 
eta Juigalpa (Nikaragua); Lima eta Pachacamac (Peru); San 
Miguel, San Vicente eta Sonsonate (El Salvador), eta 3 Afrikan: 
Agadir (Maroko), Louga eta Ziguinchor (Senegal).

Bestalde, Latinoamerikako beste proiektu batzuen mantentze-
lanak ere gure gain hartzen ditugu; adibidez, Familiak Indar-
tzeko Programak, SOS Gizarte Zentroak, Lehen Hezkuntza 
Eskolak, Eguneko Zentroak eta Haur Eskolak. Horretaz gain, 
Ekuatore Ginean eta Senegalen kirurgia-arretarako bi pro-
grama ditugu; urtero 2.369 umeri egiten diegu ebakuntza bat. 
Guztira 2016an Espainako Aldeas Infantiles SOS erakundeak 
25.559 ume eta gazte artatu zituen (7.158 Espainian, eta 
18.401 Latinoamerikan eta Afrikan)

Aldeas Infantiles SOS elkartearen lanari buruzko informazio 
gehiago nahi izanez gero, gure web-orrialdea bisitatu:

Heziketa-programaren aholku emateko telefono-zenbaki 
iraunkorra: 670 696 588

Edo telefono honetara deitu: 902 33 22 22

1 3
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BALIOEN HEZIKETA-
PROGRAMA HAUR ETA LEHEN 
HEZKUNTZA
2017-2018 IKASTURTEA

Laguntzailea:

zure balioei
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