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Ikasturte honetan definitu eta gizaki egiten gaituen 
balio bat berreskuratuko dugu: konfiantza. Balio 
hori bi norabidetakoa da: alde batetik, gure ustez 
besteengandik jasotzea merezi dugun konfian-
tza; eta, bestetik, guk aldi berean eskaintzen du-
gun konfiantza. Konfiantza da gure erakundearen 
funtsezko oinarrietako bat; izan ere, konbentzituta 
gaude, Aldeas Infantiles SOS elkartean artatzen 
ditugun umeen eta gazteen ahalmenean konfiant-
za erakutsita bakarrik, haiek ere bere egin eta au-
rrera jarraituko dutela, egokitu zaizkien egoerak 
gorabehera.
Konfiantzaren balioa baliatuta, gainera, aurreko 
ikasturteko norabidean lanean jarraitu nahi dugu; 
hau da, bortizkeria eta eskola-jazarpena sai-
hesteko bidean. Horretarako, beharrezkoa da 
elkarrenganako konfiantza izatea nerabea egoki 
gara dadin. Enpatia eta bestearen beharrak —ziur 
aski, nireen antzekoak— abiapuntua hartuta, sos-
tengua ematen digun sarea sortzen dugu; sare 
horretan konfiantza izateaz gain, gure itxaropena 

ere eraikiko dugu. Azken finean, itxaropena etorki-
zun baikor batean konfiantza izatea da.
Guztiok gizartearen partaide baliotsu eta beha-
rrezkoa garen konfiantza hori kontuan hartuta, 
gauza bat eskatu nahi dizuegu: irakasleak zareten 
aldetik, saiatu antzematen ea gazte bat bakartzen 
den edo taldearekin eta munduarekin lotura apurt-
zen duen. Familia eta eskola-ingurune normala 
izanda ere, gure munduan erraza da bakarrik haz-
tea. Egoerak eta baliabide teknologikoak ere batu 
ahal dira, gazte bat bere ingurunean ez onartua 
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 familien-
gandik eskatzen dizuegu gazteei konfiantza ema-
ten lehenengoak izateko. Neurririk gabe, bihotz-
zabaltasunez. Horrela lortuko dute partaide direla 
sentitzea, integratzea, parte hartzea eta berriro 
konfiantza izatea. Egia bihur dadila gure nahia: 
ume bat ere ez dadin bakarrik hazi.

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Ongi etorri Aldeas Infantiles SOS 
erakundearen “Gelditu eta pentsatu”  heziketa-
programaren 13. ediziora. Gure herrialdeko 
Bigarren Hezkuntza ikastetxeetara balioen 
heziketa eraman genuenetik hamarkada bat 
baino gehiago pasatu da, eta oraindik ikasleen 
formakuntza osoaren alde egiten dugu. 
Benetan espero dugu gure programek 

nerabe-belaunaldi oso batengan eragin izana; 
aldi berean espero dugu beren buruarekin, 
besteekin eta egokitu zaien munduarekin 
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 gelditu eta pentsatu duten gazteei esker.

BALIOEN 
HEZIKETA-PROGRAMA
BIGARREN HEZKUNTZA
2017-2018 IKASTURTEA

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/


Guri buruzko 
informazio gehiago

N e u r e  b u r u a r e n g a n a k o  k o n f i a n t z a

B e s t e e n g a n a k o  k o n f i a n t z a

K o n f i a n t z a  m u n d u a n

G u r i  b u r u z k o  i n f o r m a z i o  g e h i a g o

K o n f i a n t z a r e n 
b a l i o a

Laguntzailea:

BALIOEN 
HEZIKETA-PROGRAMA
BIGARREN HEZKUNTZA
2017-2018 IKASTURTEA

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.msssi.gob.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/


N e u r e  b u r u a r e n g a n a k o  k o n f i a n t z a

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

BALIOEN 
HEZIKETA-PROGRAMA
BIGARREN HEZKUNTZA
2017-2018 IKASTURTEA

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/


Bizitzan zehar zenbaitetan pertsona batzuek laguntzen 
gaituzte, eta beste zenbaitetan, beste batzuek. Lehenen-
go urteetan gure gurasoak eta anai-arrebak dira, fidelak 
eta leialak; baita irakasleak ere. Hainbat lagun tarteka-
marteka egongo dira, eta gutxi batzuk ia-ia bukaerara arte. 
Agian bikotekidea, seme-alabak edo maskotak izango di-
tugu. Dena den, pertsona bat beti alboan izango dugu. 
Badakizu nor den? Horixe da: zu zeu zara. Eta ibilbidea 
luzea denez, garrantzitsua da hasieratik zeure burua ongi 
ezagutzea: nor zaren, nola pentsatzen duzun, zer nahi 
duzun, eta zer pertsona-mota izan nahi duzun. Galdera 
zailak direla ematen du, baina haiei erantzuteko astia ba-
dago, ez kezkatu.
Nork bere burua maitatzea eta bere buruarekin fidatzea 
balio handia da, eta biak egiten ikas dezakezu. Autoes-
timu ona dutenak zoriontsuagoak dira eta giro ona sortzen 
dute, gogoz eta esfortzuz dena lor daitekeen segurtasu-
na adierazten dutelako. Horrek ez du esan nahi harroputz 
hutsa izan behar zarenik, baizik eta aurrera egiteko tresna 
guztiak dituzula jabetu eta zeure buruarekin ahalik eta on-
gien sentitu behar zarela.
Zeure buruarenganako konfiantza gaur bertatik areago-
tzeko hainbat ideia emango dizkizugu:
• Besteak baino gutxiago zarela sentitzen duzunean, 

a-tzean beldurra dago. Zeri? Zer da gerta daitekeen 
okerrena? Ez du merezi arriskatzea? Ez zara inoiz 
zerbait egin izanaz damutuko, saiatu ez izanaz baizik.

• Ez konparatu inorekin zeure burua. Zertarako? Den-
bora beharko duzu ikusteko ez dagoela zu baino ho-
berik. Zergatik ez hasi oraintxe bertan gozatzen?

• Ez egin kasu ez dakizunari, ezin duzunari edo ez duzu-
nari. Kontu positiboei ekin. Buru-hizkuntza tranpatia da; 
beraz, ez geratu trabatuta pentsamendu negatiboetan.

• Zeure buruarenganako konfiantza apur bat gehiago 
behar baduzu, zure burmuinari ziria sartzen saiatu 
ahal zara. Imajinatu sendo eta ongi sentitzen zarela, 
eta, azkenean, horrela sentituko zara. Trikimailuak 
erabil itzazu munduaren jabea bezala sentitzeko: pa-
parra atera, zut-zutik jarri edo besoak hazta jarri une 
batez (ezkutuan egin arren).

• Bizitza-plan bat izan, zure proiektu bat, amets bat. 
Zeure burua helmugara iristen irudika ezazu. Ma-
rraztu, idatzi edo horren argazki bat gordetzen badu-
zu, gogoan izango duzu eta, nahi eta nahi ez, hara 
joango zara.

• Ez jarri aitzakiarik zeure buruari gauzak ez burutzeko. 
Horiei ekiten badiezu, azkenean lortuko dituzu. Hori 
bai, ez egun batetik bestera. Pausoz pauso. Aurrera-
pauso txikietan jar ezazu arreta, egunerokotasunean.

• Merezi duten pertsonak balora itzazu. Ez sinetsi edo-
zeinek esaten dizuna. Zenbaitetan lagun batzuk ez 
dira hain lagunak, eta faktore kontrolaezin batzuk ere 
jokoan sartzen dira: inbidia, jeloskortasuna eta  le-
hiakortasuna, adibidez. Ikas ezazu kritika konstrukti-
boak eta baliorik gabeko iritzi suntsitzaile pertsonalak 
ezberdintzen. Gainera, zuri buruz duten iritzia besteen 
arazoa da, ez zurea. A, eta goraipamenak ere sinetsi.

• Ez du axola besteek zugandik espero dutenak, baizik 
eta zuk zeure buruarengandik espero duzunak. Azken 
finean, zeure buruari ez diozu huts egin behar.

Bukatzeko, akatsak izatea normala da. Nork ez du baten 
bat? Zure kartak dira, eta jokatzeko ordua da. Zeure burua 
sakon ezagutzen duzunean, karta txarrak alde batera utzi 
eta karta onak erabili ahalko dituzu. Nola funtzionatzen 
duen “zure makinak” jakingo duzu, eta zeure buruarekin 
inorekin baino gehiago fidatuko zara.
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Orain neure burua maite dut, 
orain ez
Helburua: arrazionalizatzea zergatik geure buruaren-
ganako konfiantza eta, horren ondorioz, gure autoes-
timua aldatu egiten den, zein umore dugun edo zein 
egoeratan gauden. Gogo-aldarteei objektiboago begi-
ratzea.

Ideia nagusiak: egoera emozionala, faktoreen eragina 
gogo-aldartean, trebetasun emozionala eta autoesti-
mua.

Baliabideak: argazki digitalak edo paperezkoak; orriak 
eta boligrafoak.

Garapena: ikasleek haiek agertzen diren bi argazki 
eraman beharko dituzte gelara: beren ustez, bereziki 
polit agertzen diren bat; eta nola atera diren gustatzen 
ez zaien beste bat. Orrialde bat bi zutabetan banatu eta 
zer gertatzen ari zen momentu haietan deskribatu be-
harko dute: zer gertatu zen etxean?; eta ikastetxean?; 
zergatik aukeratu zuten janzkera hori?; zergatik jarri 
zuten aurpegiera hori?. Gogoratzeko gai ez badira, as-
matu edo imajinatu ahal dute.

Gehiago: ikasleek gela aurrean bi zutabeak irakurriko 
dituzte. Gainontzeko ikaskideek kontsolatzeko edo ga-
rrantzia kentzeko esaldiak eskainiko dizkiete, guztiok 
izan ditzakegu-eta momentu horiek.

Etxean: gurasoen eta aiton-amonen argazki-albumak 
aterako ditugu; senideak pozik eta triste agertzen diren 
argazkiak aurkitu ondoren, haiei galdetuko diegu zer 
gertatzen ari zen momentu hartan.

21 2
LZ LZ

Helburua: ikasleen sentimenduetan, gustuetan, idealetan, asmoetan eta 
bokazioan sakontzea.

Ideia nagusiak: nork bere burua konbentzitzea helburu duen guztia lortze-
ko gai dela, haren atzetik joateko adorea, grina eta gaitasunak baditu.

Baliabideak: zutikako ispilua, bideo-kamera, ordenagailuak, edizio-progra-
ma, etab.

Garapena: ikasleei eskatuko diegu pertsona garrantzitsu bati egin nahiko li-
zkioketen galderak prestatzeko. Pertsona hori gelara etorriko dela esango 
diegu, baina ez diegu esango nor den. Ispilu handia duen gela bat bilatu, eta 
ikasleak, ahal dela, banan-banan sartuko dira. Gelan haiek bakarrik egongo 
dira (eta bideo-kamera erabiltzen ari dena) Ikasleek ispiluan islatzen den 
pertsonari egin beharko dizkiete galderak: haiei berei.

Gehiago: elkarrizketak bideoz grabatuko ditugu. Horren ostean, laburme-
trai txiki bat editatu eta muntatu ahal dute, gogoan eramateko eta urte ba-
tzuen buruan ikusteko; horrela, zer nolako bilakaera izan duten ikusiko dute.

Etxean: gurasoei jarduera bera egiteko eskatu ahal zaie; hau da, ispilu au-
rrean beren burua elkarrizketatzea. Beren seme-alaba nerabeen adinean 
zer esango zuten gogoratzen saia daitezke edo, besterik gabe,  gaur egun-
go erantzunak eman ditzakete. Gogoratzen al dira zer pentsatzen zuten 
haiek garai hartan? 

Ispilua, pertsona handi bati 
egindakoelkarrizketa
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Nire etorkizuneko niak 
bidalitako gutuna

24

Helburua: geure buruarengan konfiantza badugu, 
baikorrak bagara eta bizitzan gauzak ongi aterako 
zaizkigula pentsatzen badugu, etorkizunari era posi-
tiboan aurre egingo diogu. Asmoak izatea pauso han-
dia da bizitzan aurrera egiteko.

Ideia nagusiak: bizitza-asmoa, baikortasuna, itxaro-
pena etorkizunean eta gaitasun pertsonaletan.

Baliabideak: orriak, boligrafoak, ordenagailuak, ta-
bletak, inprimagailuak, etab.

Garapena: Hizkuntza klasean ikasleek idazlan bat 
egingo dute. Imajinatuko dute hogeita hamar urte pa-
satu direla eta beren etorkizuneko “niak” egungo 
“niari” idatzi diola nola joan zaizkion gauzak denbora 
horretan azaltzeko eta aholku batzuk edo itxaropena 
emateko. Helburua da ikasleak baikorrak eta positi-
boak izatea eta beren buruarengan konfiantza iza-
tea; beraz, gutunak islatu behar du bizitza ongi joan 
zaiela. Lana, maitasuna edo familiari buruz hitz egin 
dezakete. Pentsatzen duten guztiak seguru eta lasai 
sentiarazi behar ditu, etorkizun zalantzagarriari aurre 
egiteko.

Gehiago: kontakizun laburren lehiaketa antolatu eta 
gutun originalena edo hobeto idatzia aukeratu ahal 
dute.

Etxean: familiartean “Etorkizunera itzulia” filma 
ikusi ahal dute, laurogei hamarkadako klasiko bat. 
Filmean nerabe batek hogeita hamar urte atzera egi-
ten du eta bere etorkizuneko aita ahalik eta gehien 
akuilatu behar du, haren konfiantzak eta autoestimuak 
zoriontsua izaten lagun diezaioten.

Helburua: gizakiak izaki korapilatsuak garela ulertzea; gure nortasuna eten-
gabe ari da aldatzen, zer bizi dugun egunez egun.

Ideia nagusiak: nortasuna aldakorra da; pertsonak ezin dira mugatu adjek-
tibo batzuez; aitzitik, kanpoko eraginek eta norberaren izaerak etengabeko 
aldatze- eta ikaste-prozesuan murgiltzen gaituzte.

Baliabideak: kartoizko edo plastikozko kutxa, etiketa itsasgarriak, errotula-
gailuak, etab.

Garapena: irakaslearekin batera, ikasleek hainbat forma eta koloretako 
etiketak egingo dituzte, kartoi meheak, errotulagailuak eta kateorratzak 
erabilita. Etiketetan haien trebetasunengatik edota ezaugarriengatik 
ikaskideak deskribatzeko adjektiboak idatziko dituzte: aitzindaria, langilea, 
saiatua, atsegina, irekia, alaia, baikorra, kementsua, kontraesankorra, kan-
porakoia, barnerakoia, etab. Horren ostean, etiketa guztiak kutxa batean 
sartuko dituzte. Jarraian ikasleak banan-banan zutituko dira ikaskideen au-
rrean, eta guztien artean erabakiko dute zein etiketa jarri.

Gehiago: zerrenda batean apuntatuko dituzte guztien artean jarritako etike-
tak, eta, azkenik, ikasleek esango dute zenbateraino identifikatzen diren 
egokitutako etiketekin. Gainera, beren buruari ere etiketak jarriko dizkiote; 
horretarako, beste etiketa batzuk hartuko dituzte dituztenen artean edo beste 
batzuk aukeratu. Inor ezin dela adjektibo bakar batez mugatu eta pertsona 
guztiak zerbait korapilatsuagoa eta zabalagoa direla ulertzea da helburua.

Etxean: gurasoei eta aiton-amonei eskatu behar diete gaztetako benetako 
istorioak kontatzeko; horrela ikusiko dute beren gurasoak egun duten irudia 
baino gehiago direla.

Etiketak kendu
3

LZ LZ
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IN

Me, Myself and I
Helburua: “niaren” kontzientzia hartzea zentzu guztietan, 
abstraktoa eta fisikoa, nor garen, zer nahi dugun eta gure 
baldintza-asmoa nora doan landu ahal izateko.

Ideia nagusiak: musika eta mugimenduaren bidez nor 
bere burua irudikatzea; zentzumen guztien bitartez hau-
temate fisikoa erabiltzea.

Baliabideak: musika-erreproduzitzailea, ordenagailua, 
bozgorailuak, ingeles-hiztegia, etab.

Garapena: Gorputz-hezkuntza edo Musika-hezkuntza 
klasean Bebe Rexha eta G-Eazy-ren “Me, myself and I” 
kantarekin egingo dute lan ikasleek. Helburua da ikasleek 
abestiaren esanahia barneratzea eta erritmoari jarraituz 
mugitzea, aske dantzatzeko eta beren burua adierazteko 
nahiko lekua izanda. Abestiaren letra honela hasten da:

Oooooh, it’s just me, myself and I
Solo ride until I die
Cause I got me for life
(Got me for life, yeah)
Oh I don’t need a hand to hold
Even when the night is cold
I got that fire in my soul…

Gehiago: Ingeles klasean abestiaren letra osoa balia de-
zakete eta itzuli; jarraian debate bat egingo dute ingelesez 
eztabaidatzeko ea kantak adierazten duen mezuarekin 
ados dauden ala ez.

Etxean: kantaren letra itzuli eta etxera eramango dute. 
Gurasoei eta anai-arrebei galdetuko diete zer deritzoten 
kantaren esanahiari: ea pentsatzen duten bizitzara baka-
rrik etorri eta joaten garen edo denbora gehienean norbai-
tekin batera gauden.

Zer esan edo egin nezakeen 
autoestimu altua banu

Helburua: nola jokatu nahiko genukeen batzuetan eta nola jokatzen dugun 
kontuei buruz hausnartzea; herabetasunak eta konfiantza ezak zenbaitetan 
ez digute uzten garen bezala geure burua erakustea.

Ideia nagusiak: autoestimuaren eragina konfiantzan eta emozioetan. 
Ziurtasun ezak ez digula behar bezala garatzen uzten aitortzea, eta gure 
balioekin koherente jokatzea. Autoestimua lantzeko erak; eskola-jazarpena, 
lekukoen jokaeraren garrantzia.

Baliabideak: orriak, boligrafoak, ordenagailua, inprimagailua, kartoi me-
heak, arkatzak, etab.

Garapena: ikasleek bikoteka egoera bat idatzi edo antzeztu behar dute; egoera 
horretan modu batean jokatu zuten, baina beste modu batean jokatu nahiago 
izango zuten (adibidez: “Behin ikusi nuen nola egiten zioten barre ikaskide bati 
ikastetxeko ikasle batzuek, gorputz-hezkuntzako ariketak gaizki egiten zitue-
lako; eta nik paso egin nuen. Egia esan, ikasle haiei aurre egin nahiko nien eta 
esan ez lioketela inori inongo arrazoirengatik barre egin”) Jarraian jendaurrean 
irakurriko dituzte adibide horiek, eta asertiboa eta kementsua izateko beha-
rrezko motibazioari buruz hausnartu, beren baloreekin koherenteak ere izanik.

Gehiago: Arte-hezkuntza klasean haiek asmatutako superheroi bati buruzko 
komikia egingo dute. Superheroiaren botererik handiena izango da beti 
pentsatzen duena egitea eta esatea eta, bere ustez, modu egokienean 
jokatzea. Supeheroia haien alter ego izango da, eta ikasleek bizi izan duten 
egoeretan jardun beharko du.

Etxean: gurasoek azalduko dute noiz galdu zuten aukeraren bat benetan 
egin edo esan nahi zutena ez egin edo esateagatik. Damutzen al dira gehia-
go egin zutenagatik edo egin ez zutenagatik? 

265
LZ LZ

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.youtube.com/watch?v=bSfpSOBD30U
http://play.google.com/music/preview/Tx4oz5o5aqlwrvqs76yg5ukazsa?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
http://200.11.208.195/blogRedDocente/yumarylima/wp-content/uploads/2014/06/Autoestima-y-el-yo-biosicosocial.pdf
http://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
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Helburua: mundu guztiak ez du gaitasun bera. Gaitasun logiko-matema-
tikoez edo linguistikoez gain, egungo hezkuntzak gaitasun gogoetatsua 
edo intraper-tsonala, erlazionala, musikala edo kinestesikoa ere hartzen 
ditu aintzat. Gaitasun horiek berreskuratzeak konfiantza itzultzen die beste 
arlo batzuetan frustratutako ikasleei.

Ideia nagusiak: adimen anizkuna, bokazio-norabideratzea.

Baliabideak: fotokopiatutako testak eta boligrafoak, ordenagailua, tabletak, 
etab. Hemen duzue hainbat test online: Test 1, Test 2 eta Test 3.

Garapena: bikoteka ikasleek elkarri egingo diote Howard Gardner psikologo 
amerikarraren Adimen Anizkunari buruzko Testa edo beste bertsio bat. Test 
horren bidez zein adimen nabarmentzen zaien aztertu ahalko dute: linguis-
tikoa, logiko-matematikoa, ikus-espaziala, musikala, kinestesikoa, natura-
lista, intrapertsonala, eta, azkenik, interpertsonala. Emaitzak lortu ondoren, 
ikaskideari aholkatu behar diote nola bideratu haren lanbide-karrera benetan 
gustuko duena egiteko.

Gehiago: bikoteka ere unibertsitateko eta graduko ikasketei edo beste for-
makuntza-aukerei buruzko informazioa bildu ahal dute, testaren emaitzak 
erreferentzia gisa hartuta.

Etxean: gurasoek seme-alabei opari bat egin nahi badiete, aukera ona da 
Ken Robinson hezitzailearen “El elemento” izeneko liburua oparitzea. Li-
buru hau erreferentzia-testu bihurtu da irakasle, ikasle eta, oro har, gizartea-
rentzat; izan ere, gaitasun naturalen eta joera pertsonalen arteko elkargunea 
aztertzen du. Robinsonen arabera, “elementu” horrek zure nortasun-zentzua 
indartzen du eta zure ongizatea hobetu.

27
Nire saltsan. 
Nire adimenak aztertzen

Helburua: zer esan nahi du autonomoa izateak eta lagun-
tzarik behar ez izateak? Ez dugu beharrezkoa besteek 
esatea zeinen ongi egiten ditugun gauzak edo saririk jaso-
tzea. Norberak hala denean antzemateko eta baloratzeko 
gai da eta bere burua saritu ahal du.

Ideia nagusiak: objektiboak izatea jakiteko noiz egiten di-
tugun gauzak ongi eta noiz ez; burujabeak izatea geure 
buruarekin harro egoteko, eta geure burua saritzea egoki 
ikusten dugunean, kontuan hartu gabe zer egiten duten 
gure ingurukoek.

Baliabideak: eskukoa, argazki-kamera, tableta, ordena-
gailua, etab.

Garapena: indargarri positiboak beti adoretzen ditu ga-
ztetxoak; dena den, ez da beti kanpotik jaso behar. Txiki-
tatik guztiok geure burua maite behar dugu, baloratu eta 
saritu, beharrezkoa denean. Ikasleek pentsatuko dute zein 
gutizia edo abantaila nahi izaten duten zerbait ongi egiten 
dutenean. Ez dira sari handiak izan behar (adibidez, izozki 
bat, ibilaldi bat, tartetxo bat telebista aurrean edo bideo-
jokoetan jolasean...) Bestalde, sari hori merezi duten gau-
zen zerrenda egingo dute (azterketa batean nota ona ate-
ratzea, etxeko lanetan laguntzea, auzokide bati erosketak 
eramaten laguntzea, etab.)

Gehiago: aste hartan zehar argazki bat egingo dute “sa-
ria” gozatu bitartean. Gelan edo taldearen blogaren bidez 
gainontzeko ikaskideei erakutsiko diete, zergatik eta nola 
saritu zuten beren burua azalduta.

Etxean: familiartean ere sariak izan ditzakegu (adibidez, 
primeran birziklatzen dugu, energia gutxiago kontsumit-
zen saiatzen gara, auzokideak begirunez tratatzen ditugu, 
etab.) Sari gisa kontzertu batera, zinemara edo antzokira 
joan gaitezke.

Neure buruari opari bat 
egingo diot (eta horien zain 
egoteari utziko diot)

8
INLZ LZ

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.profesorfrancisco.es/2011/01/educacion-personalizada.html
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=inteligencias-mltiples-para-nios
http://marlopezbuades.es/test/test-de-inteligencias-multiples-online
http://coaching-pro.es/resumenes-de-libros/resumen-el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo
https://psicologiaymente.net/psicologia/refuerzo-positivo-negativo
http://tusbuenosmomentos.com/auto-recompensa/
http://tusbuenosmomentos.com/auto-recompensa/
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9

Helburua: ahalik eta modu errealistenean eta zientzia 
fikzioan sartu gabe irudikatzea nolakoak izango diren edo 
nahi izango duten etorkizun urrunean, 2035ean, esate-
rako.

Ideia nagusiak: irudikatzea, bizitza-proiektu bat osa-
tzea, itxaropena izatea, eta etorkizun positibo batean 
konfiantza izatea.

Baliabideak: orriak, boligrafoa, ordenagailua, inprima-
gailua, tableta, etab.

Garapena: ikasleek idazlan laburra idatzi behar dute: 
haiek dira protagonistak, eta gertaerak 2035. urtean 
kokatuko dituzte. Beren egungo pentsaera eta ideolo-
gia abiapuntu hartuta, bi hamarkada barru zer nolako 
pertsona bilakatuko diren imajinatu behar dute. Xedea 
da beren buruan era positiboan irudikatzea eta pertsona 
gisa nahi eta desiratzen duten guztia arlo orotan erreali-
tate bihurtuko dela pentsatzea.

Gehiago: gertaerak kokatzeko laguntza behar badute, 
Suzanne Collins-en, Cassandra Clare-en edo Vero-
nica Roth-en zientzia-fikziozko liburuei begirada bat 
eman ahal diete. Horrela ere, deskripzioak literarioa-
goak izango dira.

Etxean: jarduera taldeka ere egin dezakete. Nola iru-
dikatzen dugu gure familia 20 urte barru? 

2035. urtea, nola irudikatzen 
duzun zeure burua

10
INBZ BZ

Helburua: norberaren gaitasun nabarmenen kontzientzia hartzea eta ingurukoei 
komunikatzen jakitea, hobeto ezagut gaitzaten eta balio hori berresteko.

Ideia nagusiak: nor bere buruarengan, gure gaitasunetan eta trebezietan kon-
fiantza izatea; gure ingurukoei jakinaraztea nor garen eta zergatik merezi duen 
gu ezagutzea.

Baliabideak: eskukoa edo ordenagailua.

Garapena: txio bat Twitter sarean argitaratzen den mezua da. Hainbat gairi 
buruzko izenburu modukoa da, eta ezin du 140 karaktere baino gehiago izan; 
beraz, oso ongi laburbildu behar dugu esaten duguna zuzen uler dadin. Ikas-
leek beren buruari buruzko txio bat idatzi behar dute beren indarguneak na-
barmentzeko. Ongi pentsatu beharko dute zer azaldu nahi duten eta zein hitz 
erabili, mezuak 140 karaktere bakarrik izan ditzakeelako. Irakasleak ozen iraku-
rriko ditu mezuak, eta ikasleek asmatu beharko dute norenak diren.

Gehiago: ikasleek irudi edo bideo adierazgarri bat gehitu ahal diote mezuari, 
azaldutakoa osatzeko. Bestela, txioan agertutako balioak adierazten dituen beren 
argazki edo bideo bat ere jar dezakete.

Etxean: gainontzekoek guk geure burua ikusten dugun moduan ikusten gaitu-
zten egiaztatzeko, senideei eskatuko diegu guri buruzko txio bat idazteko. Ea 
zein den izenburu nabarmena!

Ni, txio batean. 
Dudan onena 140 karakteretan

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://es.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collins
http://es.wikipedia.org/wiki/Cassandra_Clare
http://www.twitter.com
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Helburua: nahiz eta normalean curriculumak informatiboak izan, norberaren 
ezaugarri zehatzak nabarmentzeak gero eta interes handiagoa du, irakurlearen 
arreta azkar pizteko.

Ideia nagusiak: norberaren alderdi eta gaitasun positiboak indartzea, onura 
ateratzeko; zer indartu behar den egoera bakoitzean jakitea.

Baliabideak: ordenagailuak, inprimagailuak, bideo-kamera, etab. Curriculum-
txantiloiak eta betetzeko ideiak dituen web-orrialdea.

Garapena: ikasleek curriculum bat idatzi behar dute. Curriculuma lana aurkit-
zeko mundu-mailako aurkezpen-sistema da. Informazio pertsonalaz, ikasketez 
eta eskarmentuaz gain, interesgarria ere bada, zein lanpostu nahi duten, zein 
gaitasun eta ezaugarri nabarmendu behar duten jakitea. Horrela, adibidez, 
saltzaile kontratatzea nahi badute, interesgarria da jakinaraztea jendearekiko 
harremana gustuko dutela, irekiak direla, begirunetsuak, etab.

Gehiago: jendaurrean hitz egitea gaitasun baliotsuenetariko bat da gaur egun; 
bideocurriculum bat grabatzea erantsitako balioa da, ongi aurkeztua badago 
eta erritmo ona badu. Bideocurriculum on bat egiteko aholkuak.

Etxean: gure gurasoek gordeta duten haien curriculumen bat hartu eta aztertu 
ahal dugu ea, gure ustez, garrantzi handirik eman ez dioten gaitasun edo ezau-
garriren bat duten.

Nire curriculum onena. 
Nire bertuteei distira ateratzen

212
BZ

Helburua: norberaren gaitasun eta ezaugarri nabarme-
nak jendaurrean erakustea eta besteei eskaintzea. Gaita-
sun eta ahalegin horri ematen diogun balioak gure auto-
estimua indartzen du.

Ideia nagusiak: hartu-emana, elkarlana, baliabideak eta 
trebetasunak partekatzeko gaitasuna; gizarteratzea eta 
guztien onura.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, iragarki-taula, etab.

Garapena: ikasleek denbora-banku bat sortuko dute 
ongien egiten dituzten gauzekin. Zertan datza denbora-
banku bat? Banku horietako partaideek zerbitzuak truka-
tzen dituzte elkarri laguntzeko eta guztiak onuradun ate-
ratzeko. Ikasleek iragarri ahal dute zer trukatzen duten, 
haien trebeziak kontuan hartuta: batek ordenagailuak 
konpontzeko eskaini ahal du bere burua; beste batek, 
arropa josteko; beste batek, dekorazio-kartelak egiteko; 
beste batek, postreak prestatzeko; etab.

Gehiago: Informatika irakasleak blog edo agenda mo-
duko web-orrialde bat sortzen lagundu ahal die; bertan 
trukaketen inguruko informazioa era praktiko, bisual eta 
erabilgarrian agertuko da.

Etxean: familia gisa denbora-banku bat sortu ahal dugu 
gurasoekin, anai-arrebekin, osaba-izebekin, lehengusu-
lehengusinekin, aiton-amonekin... Ongi antolatu behar 
gara zer zerbitzu trukatu nahi dugun ikusteko.

Denbora-bankua

211
BZ

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.modelos-de-curriculum.com/index.php
http://www.socialancer.com/crear-videocurriculum-impacto
http://www.bdtonline.org/
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Helburua: naturaren eta eguraldiaren eragina gure 
aldartean ulertzea; izan ere, ekosistema berberean 
gaude.

Ideia nagusiak: naturarekin, nor bere buruarekin eta 
emozioekin konektatzea.

Baliabideak: Interneterako konexioa duten ordena-
gailuak.

Garapena: ikasleek fenomeno atmosferiko bat auke-
ratu (euria, elurra, haizea, behe-presioak, goi-pre-
sioak, eguzkia, gehiegizko beroa, hezetasuna, etab.), 
eta interneten bilatuko dute ea eragina duten gure 
aldartean eta nola. Informazioa bilduta, mural/colla-
ge kolektibo bat egingo dute. Fenomeno bakoitzaren 
inguruan, ikasleek ohar itsasgarriak jarri ahal dituzte 
haien esperientziak adierazteko: “ni triste jartzen nau”, 
“ni ikaragarri animatzen nau”, “ez dit kontzentratzen 
uzten”...

Gehiago: pertsona batzuk bereziki “meteosentiberak” 
dira. Lotura honetan horri buruzko informazio heiago 
ematen dute. 

Etxean: eguraldiaren erregistro bat eraman dezakete 
familia-agenda batean; nola joan den eguna eta nola 
sentitu diren ere komentatzeko esaldiak gehitu ahal 
dituzte. Denbora pasata, begiratu bat eman ahal diote 
jakiteko ea eguraldiak eragina zuen haien aldartean 
edo jokaeran.

Zer pentsatzen ari nintzen euria 
ari zuen bitartean...

213
Ez dut laguntzarik behar. 
Nire aurrekontua nahikoa da

214
I I

Helburua: autonomoa izatea, baliabideak mugatuak direla eta era iraunkorrean 
kudeatu behar direla ulertzea. Kontsumoaz, diru-sarrerez eta gastuez jabetzea.

Ideia nagusiak: erantzukizuna, iraunkortasuna, kontsumoa eta autonomia.

Baliabideak: Excel-orriak eta kontu-liburuen txantiloiak

Garapena: ikasleek gezurretako aurrekontu bat kudeatuko dute hilabete ba-
tean bizitzeko gutxieneko oinarrizko soldataz. Soldata ahalik eta gehien iraute-
ko moduak asmatu, eta, aldi berean, ekologiari, hurbileko merkataritzari eta bi-
dezko merkataritzari erreparatu beharko diete. Astero kontu-liburu bat aurkeztu 
beharko dute. Bertan apuntatuko dute zenbat gastatzen duten bizitzeko: alokai-
rua, janaria, arropa, garraio publikoa eta beste gastu batzuk.

Gehiago: hemen duzue gure herrialdeko familien batez besteko aurrekontuari 
buruzko informea eta nola banatzen den. Gela osoko zenbaketa estatistikoa 
egin dezakegu eta grafikoetan adierazi.

Etxean: familiaren aurrekontua eta eguneroko gastuak ezagutzea errealitatea-
rekin harremanetan jartzeko modu bat da; bestalde, gurasoekin solidarizatzea 
eta etxea mantentzeko eguneroko kezkak partekatzea ahalbidetuko du.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://diarioecologia.com/asi-afecta-el-clima-nuestro-estado-de-animo/
http://lab.rtve.es/las-claves/como-afecta-el-clima-a-la-salud-2017-03-24/
http://www.ine.es/prensa/epf_prensa.htm
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Helburua: kontuan hartzea zenbat eguneroko ekintzak energia eta baliabideak 
kontsumitzen dituzten; norberaren aztarna ekologikoa taxutzen ikastea.

Ideia nagusiak: baliabideak, energia, kontsumoa, iraunkortasuna eta aztarna 
ekologikoa murriztea.

Baliabideak: diploma itxurako kartoi mehea, diseinu-programa duen ordena-
gailua eta inprimagailua edo errotulagailuak eta margoak, eskuz egitekotan. Pa-
per 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 kontsumitzea 
(garbigailua, ontzi-garbigailua, dutxatzea edo bainatzea, komunak), elikagaiak 
(freskoak, aldez aurretik prestatuak), ibilgailuak erabiltzea (autobusa, metroa, 
autoa, hegazkina, itsasontzia), jantziak eta zapatak erabiltzea, hondakinak 
ekoiztea, etab. Item horiek sareta batean idatzi eta ikasle guztientzako ale bat 
inprimatuko dituzte. Guztiek beren ustezko kontsumoa aste batean, hilabete ba-
tean edo urte batean apuntatu beharko dute (gauza batzuk urtean behin baka-
rrik gertatzen dira; bidaia handiak, esaterako). Klasean guztien emaitzak batu, 
eta horrela lortuko dute taldearen aztarna ekologikoa. Nola murriztu ahal duten 
beren aztarna ekologikoa komentatuko 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 kalkulagailu 
osatuago bat hemen duzue. 

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

Nire aztarna ekologikoarekin, harro

215
I

Zelako zalantza Helburua: elkarbizitza-kontuei buruz 
hausnartzea suposizio praktikoetan oinarrituak. Kontuek, 
gainera, zalantzak, erabakiak hartzea eta parte-hartze 
pertsonala dakartzate berekin. Zelako zalantza progra-
mak “Gelditu eta pentsatu” izenekoa osatzen du, eta gela 
dinamizatzeko eta jolasteko aukera ematen du, betiere 
praktikotasuna kontuan hartuta. Proposamen errazak, ne-
rabeek aukerak egin ditzaten eta beren heldutasun-maila 
froga dezaten.

Ideia nagusiak: hausnarketa, etika eta kasu praktikoak.

Baliabideak: zalantza “Nire lana ez da hain ona”, “Ne-
gel ikusgarria”, eta “Lehoi-kola edo sagu-burua”.

Garapena: haurkeztutako 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 interpreta-
zioaren arabera. Proposamen hori Kohlberg eta Piageten 
gizakiaren hazkuntza etiko eta moralari buruzko teorietan 
oinarritzen da.

Gehiago: askoz zalantza pertsonal gehiago Zelako 
zalantza atalaren hemerotekan.

Etxean: Zelako zalantza programa familiei ere eskain-
tzeko pentsatua dago. Familiako guztiek aukera baten 
edo besteren alde egin dezakete, kontuan hartuta ez da-
goela ez ongirik ez gaizkirik eta aukera bakoitzak bakarrik 
erakusten duela heldutasun-maila etiko jakin bat.

Neure buruarenganako 
konfiantzaren inguruko 
zalantzak

16
Z

http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp
http://www.tuhuellaecologica.org
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/
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Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Helburua: indargarri positiboa bultzatzea, baina horren menpe ez ego-
ten ikas dezaten. Ikasle guztiak berezi sentiaraztea. Era pertsonalean 
eta banan-banan tratatzea. Laudorioak elkarri egiten, guztien alde positi-
boak nabarmentzen eta bestea ongi sentiaraziz gozatzen ikastea.

Ideia nagusiak: indargarri positiboa, zoriona eta agurra.

Baliabideak: ez dira beharrezkoak.

Garapena: egunero ikasle bat zoriontzea izatea helburu, eta ikastetxean 
sartzean edo ateratzean, hiru ikasle agurtzea, egin duten gauza positi-
bo bat nabarmenduz. Bakoitza berezi egiten duen gauza bat aurkitzen 
saiatzea, haiek berek izatea eta haien ezaugarriak zoragarriak direla 
adieraztea, horretaz jabetzeko eta hobetu ahal izateko. Ikasle guztiei es-
ango 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 be-
har du horrelako gauza bat egitera ausartzeko!

Etxean: gurasoek metodo bera erabili beharko lukete. Seme-alabei egu-
nari buruz galdetzen ahalegindu beharko lirateke, eta, horrela haiei ere 
haien egunari buruzko interesa piztuko zaie. Gurasoei eskatu ahal diegu 
esaldi positibo eta maitakor bat esateko —umeen bereizgarri positibo bat 
nabarmenduko duena— lotara joan aurretik. Baldintzarik gabeko maita-
suna, baina errealista eta benetakoa. Ez arrazoirik gabeko laudoriorik, 
baizik eta haiekin bizia partekatzeko zoriona adierazten duena.

Irakasleen tutoretza:
Agur berezia
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Zergatik fidatu gainontzekoekin gu mintzeko arriskua ba-
dago? Bada,merezi duelako eta, gizartean bizi nahi badu-
gu, ez dugulako beste aukerarik. Gustatu ala ez, bidaia-
kide bete itsasontzi batean gaude. Batzuk beste batzuk 
baino gehiago gustatzen zaizkigu, baina guztiok behar 
berberak ditugu, antzeko esperientziak, eta ahalik eta zo-
riontsuen izan nahi dugu.

Besteekin fidatzeak esan nahi du irekiak gaudela bestea 
ulertzera eta konektatuta gaudela. Baina ez du esan nahi 
ikastetxetik atera ondoren hiru ordu interneten egon behar 
garela, edo eskukoari, ordenagailuari edo tabletari begira 
edo kontsolean jolasean. Internetek etxerako lanak egiten 
eta eguneko argazkiak partekatzen laguntzen digu, baina 
“atsegin dut” botoiaren edo emotikoiz betetako mezuen 
menpe egonarazten gaitu.

Eta horrek guztiak ez du zerikusirik harreman sakonekin, 
azalekoekin baizik. Pena da askotan mundu birtualak gure 
arreta osoa hartzen duela; izan ere, bizitzaren muina hor-
tik kanpo gertatzen da: pertsonen arteko aurrez aurreko 
elkartzeetan eta trukaketan. Han ikasi behar dugu geu 
izaten, geure burua erakusten eta ikusgai jartzen eta kon-
fiantza izaten eta fidagarria izaten.

Nola ikasi konfiantza izaten mozolo hutsa irudi gabe? 
Bada, ez dago araurik. Zaila da hanka sartzeko eta sufrit-
zeko arriskua saihestea. Eta horrexegatik da zirraragarria. 
Zure lagunekin egoten zerenean, konfiantza oso hauskorra 
dela ikasten duzu; izan ere, poliki-poliki eraikitzen da, erraz 
apurtzen da eta zaila da leheneratzea. Fidakorra izan baza-
ra eta zure sekretuak kontatu edo zure adiskidantza eman 
baduzu eta norbaitek huts egiten badizu, minduta eta sal-
duta sentitzen zara eta hortik berriro ez pasatzeko tentazioa 
izan ahal duzu. Erosoagoa da azalekoa izatea eta “Atsegin 

dut” sakatzeari edo txutxu-mutxuei heltzea. Baina hori ez 
da benetako bizipena, ezta esanguratsua ere.

Berriro konfiantza izaten ikasi behar dugu bi arrazoiren-
gatik. Bata, harria bezain gogorra bihurtzen bazara, zuk 
bakarrik sufritzen duzulako; mesfidatia izateak pozoitzen 
zaitu, bihozgabe egiten zaitu eta, zergatik ez esan, be-
netako lagun bila dabilenarentzat, desatsegina. Bestea, 
erortzea ikastearen parte delako. Hainbat gauza ikasiko 
duzu: dena kontrolpean izatea ezinezkoa dela, besteen-
gandik zer espero dezakezun eta zer ez berraztertu behar 
duzula eta guztiok okertu, nekatu eta iritziz, lagunez edo 
interesez aldatu ahal garela; baita zuri gertatzen zaizkizun 
gauzak beste bati egiten dizkiozunak bezain mingarriak 
direla ere.

Bestalde, konfiantza ematen eta jasotzen dugunean ika-
siko dugu mundua hain dela anitza non ezin garen antzeko 
lagun-talde itxiegira mugatu. Tira, ahal duzu, baina dena 
monotonoegia izango da. Kasualitatez zu zauden leku 
(zure ikastetxea) eta momentu berean dagoen pertsona-
multzo bat duzu eskuragarri. Ez al da interesgarria? Nahiz 
eta batzuekin zerikusi handirik ez izan, haiek eta zu, lehen 
esan dugun moduan, itsasontzi berean zaudete. Konfiant-
za izan nahi baduzu, haiengana hurbildu eta agurtu. Eta 
zalantzatan bazaude, elkarren antzekoak zaretela aitortu 
eta istorio berberaren partaide sentitu behin-tzat. Talde 
anitz baten partaide izateak hazarazi eta seguru eta bide 
onean sentiaraziko zaitu.

Aholku bat: pertsona ezberdinekin batera zerbaitetan —
pantailarik gabe— parte hartu. Normalean mintzatzen ez 
zarenekin trabarik gabe hitz egin ezazu, benetan entzun 
eta begietara begiratu. Besteekiko loturak bilatu, eta ha-
rremana, adiskidantza, begirunea eta konfiantza beren 
kabuz ailegatuko dira.
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Zalantzak
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Iradokizun-postontzia
Helburua: pertsona guztiek parte hartzeko eskubide 
bera dute, eta iritzi guztiak errespetagarriak dira; ikas-
leek eskubide hori barneratu behar dute, pentsatu edo 
sinesten dutenaren inguruko lotsarik inoiz ez izateko.

Ideia nagusiak: proposatzea, parte hartzea, ideiak eta 
iritziak adieraztea.

Baliabideak: postontzia (edo kutxa bat) gutunak sar-
tzeko. Papera, boligrafoak, ordenagailuak, inprima-
gailuak.

Garapena: gelan zenbait ikasle-mota daude: batzuek 
modu aktiboan hartzen dute parte; beste batzuk, ordea, 
ez dira hain parte-hartzaileak, interesik ez dutelako edo 
beren iritzia edo pentsaera jendaurrean adierazteko lo-
tsa dutelako. Irakasleak postontzi bat jarriko du, ikas-
leek gelaren funtzionamendua hobetzeko ideiak eman 
ditzaten. Parte hartzeko, iradokizun-fitxa bat bete be-
harko dute. Fitxa anonimoa ere izan daiteke. Bestela, 
proposamen bat aurkeztu ahal dute jendaurrean, beste 
batzuek bat egiteko asmoz, izen, sinadura eta guzti. 
Gomendagarria da hiruhilabeteko proposamen bat aur-
keztea. Garrantzitsua da haiek ulertzea proposamen 
guztiek axola dutela eta guztiek zer esanik dutela, na-
hiz eta batzuetan behartuta sentitu arte ez egin.

Gehiago: berrikuste-talde batek proposamen guztiak 
irakurriko ditu eta gainontzeko ikaskideei aurkeztuko 
dizkie —ordenatuak eta laburtuak errepikatzen dire-
nean—. Proposamenak bozkatuko dituzte eta, onartuz 
gero, nola burutu aztertuko dute.

Etxean: senide guztiak eseri eta etxeko egunerokoak 
hobetzeko proposamenen zerrenda egingo dugu, 
guztion ikuspuntua kontuan hartzeko.

Helburua: ikasleei ulertaraztea ez jolasetan ez bizitzan ez dutela inor baztertu 
behar. Guztientzako lekua dago eta, arauek debekatuz gero, beti badago arauak 
aldatzea guztiek parte har dezaten.

Ideia nagusiak: parte hartzea bultzatzea, jolasa, ongi pasatzea, arauak, inklu-
sioa eta hurbiltasuna.

Baliabideak: musika-erreproduzitzailea, bozgorailuak, aulkiak, etab.

Garapena: egungo gizartean gero eta etiketa gehiago jartzeko joera dago, bai-
ta gizakiei ere, taldeak eta azpitaldeak egiteko; baina ez da beharrezkoa ez-
berdintasunei hainbesteko kasu egitea, baizik eta elkarrekin denbora gehiago 
pasatzea, pentsaerak eta iritziak trukatuz. Gorputz-hezkuntza klasean irakas-
leak aulkien jokoaren bertsio berri bat burutzea proposatuko du (betiko aulkien 
jokoan musika gelditzen denean eserita ez dagoena kanporatzen da, txanda 
bakoitzean aulki bat kentzen baita) Bertsio honetan, aulkiak kenduko ditugu, 
baina ez dugu inor kanporatuko. Xedea da guztiek esertzea lortzea, nahiz eta 
bata bestearen gainean jarri behar diren.

Gehiago: guztiak elkarrekin esertzeko aulki gutxiegi daudenean, dantzatu ahal 
dute jolasaren bukaera ospatzeko; ez da garrantzitsua nork irabazi duen, guztiek 
parte hartu dutela baizik.

Etxean: osaba-izebekin eta lehengusu-lehengusinekin familia-bazkari bat an-
tolatuko dugu; oraingo honetan ez da “umeen mahairik” edo “gazteen mahai-
rik” egongo. Guztiok mahai berberaren inguruan eseriko gara, estu egon arren; 
guztiok sartzen gara eta elkarrekin hitz egin dezakegu.

218 19
Aulkien jokoa “beti sartzen dira”
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Helburua: taldeka gai baten inguruan lan egitea. Gaia guztion artean adostuko 
dute, eta ikasle guztiek beren ikuspuntua emango dute.

Ideia nagusiak: ideiak proposatzea, eztabaidatzea eta konklusio batera aile-
gatzea; ahaleginak batzea emaitza bat lortzeko.

Baliabideak: ehun ezberdinak patchwork bat egiteko (oihal edo paper ez-
berdinak elkarrekin jostea pieza bakarra osatzeko), artaziak, orratzak, ordena-
gailua, etab.

Garapena: Arte-hezkuntza klasean irakasleak lantzeko hainbat gai proposa-
tuko ditu; ikasleak, haien artean eztabaidatu eta gero, zerbait iradokitzen dien 
gai zehatz bat aukeratuko dute. Jarraian patchwork bat egingo dute. Horre-
tarako bi aukera daude: benetakoa ala digitala egitea. Ikasle bakoitzak zati 
ezberdin eta original bat egingo du, bere ideiak, estiloa eta oroitzapenak ba-
liatuz eta bere sormena landuz. Zati guztiak elkartzen dituztenean, patchwork 
bakarra osatuko dute, guztien elkarlanaren emaitza. Beste modu batean ere 
egin dezakete: gaiaren inguruko istorio pertsonalak adierazten dituzten orriak 
elkarri lotu ahal dituzte; horrela, azken emaitza istorio handiago bat izango da.

Gehiago: benetako patchwork-a bada, ikusgai jarri ahal dute ikastetxean, ikas-
le guztiek ikusiz gozatzeko; digitala bada, euskarri digital batean jarri ahal dute 
ikusgai.

Etxean: familiarekin batera esku-lan bat egingo dute, etxeko txoko bat apain-
tzeko: kuxin bat, mahai-zentro bat, mosaiko bat edo margolan bat. Edozein 
aukerak balio du guztiak ados badaude eta beren talentua erakusteko aukera 
badute.

Bizipenen PatchworkaZineforuma 0etik 100era

2 2120
IN

Helburua: ea gure izaerarekin pozik gauden eta gure ba-
lioak eta nortasuna argi ditugun aztertzea. Helburua ez da 
ez muturreko herabetasuna ez nabarmentzeko beharra 
erakustea. Ebaluazio sozialaren beldurrari buruz hitz egi-
tea. 

Ideia nagusiak: presio soziala, identitatea bilatzea, he-
rabetasuna, kanporakoitasuna, jokabide-gabeziak eta ge-
hiegikeriak, emozioak eta oreka.

Baliabideak: arbel digitala edo, besterik ezean, proiekta-
gailua, pantaila eta ordenagailua; orriak, boligrafoak, etab.

Garapena: nerabeentzako filmei buruzko zineforuma 
prestatuko dugu; adibidez, Daniel Guzmanen “Ezeren 
truke”, Rudi Rosenberg-en “Hasiberria”, Stephen Ch-
bosky-ren “Baztertua izatearen abantailak” eta Gregg 
Mottola-ren “Adventureland”. Film horietan guztietan 
pertsonaia batzuk histrionikoak dira, beti garrasika mint-
zatzen dira eta deigarri gertatzea da haien interes baka-
rra; beste batzuek, ordea, ikusezin izan nahiko lukete. 
Ikasleek azaldu behar dute zergatik jokatzen duten horre-
la pertsonaia horiek, beren ustez, eta noren jokabideekin 
datozen bat.

Gehiago: gehien gustatu zaien filma aukeratu eta film-
kritika bat idatziko dute. Bestalde, zergatik aukeratu duten 
film hori eta pertsonaiaren batengan islatuta ikusten duten 
beren burua azaldu beharko dute.

Etxean: gehienetan familiartean izaten dira gaztetxoak 
muturrekoagoak. Gurasoek termometro bat marraztu, eta 
hantxe marka altuago edo baxuago bat jarriko dute, zein 
jokabide duten seme-alabek. Gurasoentzat ere baliagarria 
izan daiteke gazteagoei hitz egitean ahots-bolumena edo 
tonua neurtzeko. Argi ibili gehiegi igo edo jaisten garen 
termometroaren mutur batetik bestera!
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2 2322
Gure gelaren Flickr-a
Helburua: taldeetan lotura eta konexio mota pila sortzen 
dira taldekideen artean; batzuk, estuagoak, beste batzuk 
ez hainbeste, batzuk azalekoagoak, ez hain maiteko-
rrak... Baina guztiaren gainetik talde baten partaide gara 
lotzen gaituen zerbait zehatzagatik.

Ideia nagusiak: talde baten partaide sentitzea; lotzen gai-
tuzten gauzak gehiago dira bereizten gaituztenak baino.

Baliabideak: eskukoak, argazki-kamerak, ordenagailuak, 
tabletak, etab.

Garapena: talde handi batean azpitalde ugari daude, 
eta horiek ere beste hainbestetan banatzen dira, no-
lakoak diren izaera (itxia, irekia, ausarta, lotsatia, esku-
zabala, lagunkoia, lasaia, dibertigarria, etab.), interesak 
eta pentsaerak. Gaztetxoak elkar erakartzen dute, eta 
“taldetxoak” egiten dituzte. Baina, guztiaren gainetik, tal-
deak elkartzen gaitu: gela berera joaten gara, irakasle 
bera dugu, etxerako lan, azterketa  eta zalantza berberak, 
etab. Geure buruari argazkiak egingo dizkiogu eta arga-
zki-galeria bat sortuko dugu Flickr atarian, gelarentzako 
berariazko kontu batean. Guztiok agertuko gara argazkie-
tan, guztiok taldearen partaide baikara.

Gehiago: Flickr kontua ikastetxeko gainontzekoekin eta 
beste lagun batzuekin partekatuko dugu, taldearen arga-
zkiekin harro gaude eta.

Etxean: album bat sortuko dugu gure oroitzapenekin, 
gure bidaiekin, jaiekin... Hainbat iturritako argazkiak bildu 
eta ordenatzeko ahalegina egingo dugu. Garrantzitsuena 
da gure lotura familia gisa indartzea.

Helburua: guztiok nabarmendu ahal garen gaitasun fisikoa dugula erakustea. Ez 
mugatu geure burua “ekintza-eremuak” esploratzeko orduan.

Ideia nagusiak: aldez aurretik pentsatutako ideiak; hainbat aukera esploratzea; 
ez baztertzea, aniztasuna, talentua eta guztien gaitasunetan konfiantza izatea.

Baliabideak: baloiak futbolean, saskibaloian eta eskubaloian aritzeko; erraketak, 
bateak, sokak, uztaiak, zintak, patinatzeko botak, arkua eta geziak, trikimakoak, 
malabareak egiteko bolak, bizikletak, etab.

Garapena: ikasle bakoitzak gaitasun fisiko ezberdinak ditu, eta beti ezin dira 
landu. Hilabetean zehar, Gorputz-hezkuntza irakasleak ikasleekin banan-
banan lan egingo du, zein kiroletan nabarmen daitezkeen eta zein duten 
gustukoen ikusteko: futbola, saskibaloia, atletismoa, gimnastika erritmikoa, 
eskubaloia, beisbola, boleibola, tenisa, patinajea, arku-tiroa, esgrima, igeri-
keta, borroka-arteak, etab. Guztiek zenbait jardueratan aritzeko aukera izan 
beharko lukete eta ez ohiko kirolei buruzko erakustaldi batean parte hartu. 
Horren bidez, taldeak hobeto ulertuko du aniztasun-kontzeptua eta gazte-
txoen autoestimua areagotuko da. Guztiok gara zerbaitetan iaioak.

Gehiago: zenbait kiroletan aritu bitartean, argazkiak egingo dituzte eta Insta-
gram-en jarriko dituzte, ikastetxearen izenaren eta kurtsoaren traola erabilita. Ho-
rrela, ikastetxeko gainontzekoekin beren zaletasunak partekatu ahalko dituzte.

Etxean: beste kirol batean jardun eta zelan moldatzen garen ikusiko dugu: bola-
jokoan jolastera joan gaitezke, arku-tiroa praktikatzera, bilarrean aritzera, etab. 
Denak balio du, etxean ez ohiko kirol bat bada.

Nork bere kirola
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Baina... zer du?  
Helburua: gelan arazo edo gatazka bat agertzen de-
nean, nola edo hala talde guztiarengan du eragina; 
guztiok batera heldu behar diogu gaiari.

Ideia nagusiak: arazoak taldeka konpontzea, 
zenbait egoera emozionaletatik eta ikuspuntutatik 
gatazkara hurbiltzeko.

Baliabideak: aulkiak eta bideo-kamera. “Zirkulu ma-
gikoa” metodologiaren inguruko eskuliburua hemen 
aurki dezakezue.

Garapena: “Zirkulu magikoa” edo “Ikaste-zirkulua” 
izeneko teknika alderdi emozional eta sozialak es-
kola- eta sozializazio-ikastaldian txertatzen saia-
tzen da. Batez ere, elementu eta jarrera disruptiboak 
txertatzeaz arduratzen da, partaide guztien parte-
hartzea abiapuntu hartuta (biktimak, erasotzaileak, 
lekukoak) Teknika hori gauzatzeko, gelari dagokion 
konpondu gabeko gatazka gertatu berria bilatu behar 
dugu: gaizki-ulertuak, jazarpen iraunkorrak edo aldi-
zkakoak (eskola-jazarpena), ikasle kontakatilu bat, 
norbaiti zerbait kendu dion ikaskidea, etab. Arazoari 
konponbidea emateko, “erruduna”, “biktima” (edo 
biktimak) eta gainontzeko ikaskideak “zirkuluan” ese-
riko dira. Parte-hartzaile guztiek egoerari buruzko iri-
tzia eta ikuspuntua emango dute. Xedea da jarrerak 
aldatzea lortzea, guztien esperientziei eta emozioei 
esker.

Gehiago: ikastetxean bitartekaritza-programa bat 
abian jartzeko aprobetxatu ahal dugu. Programaren 
bidez, ikasleek metodoa baliatuko dute haien arteko 
gatazkak konpontzeko, helduek parte hartu gabe.

Etxean: senide guztiak mahai inguruan eseri eta 
konforme ez dauden jarrerei buruz eztabaidatuko 
dute; isilik entzuteko eta gogoeta egiteko konpromi-
soa hartu behar dute, ezer aldatzekotan.

Helburua: atsotitzak esaten duen moduan: “Ez beti gazta eta ogi”. Ez dago for-
mula magikorik jakiteko zerk funtzionatzen duen eta zerk ez. Ahalik eta gehien 
ahalegindu behar gara gauzak ongi ateratzeko.

Ideia nagusiak: elkarlanean aritzea eta elkarren osagarri izatea; beste taldeki-
deei entzutea; parte hartzea; ideiak eta gauzak egiteko moduak proposatzea; 
ados jartzea ahalik eta emaitza onena lortzeko.

Baliabideak: ordenagailuak, diseinu-programak, argazki-kamerak, eskukoak, 
orriak, boligrafoak, etab.

Garapena: liburuetan eta filmetan supertalde ugari aurki ditzakegu. Haien 
partaideak elkarren osagarri dira, eta haien gaitasunak batzen dituzte ikara-
garrizko emaitza eskuratzeko. Taldeka horien adibideak bilatuko dituzte bai 
komikietan bai filmetan; beste aukera bat da egiazko taldeak bilatzea (osa-
sun-arloko profesionalak, segurtasun-kidegoak, etab.) Taldeek adibide bana 
aurkeztuko dute. Aldi berean azalduko dute zergatik eta nola batzen diren 
haien taldean kide guztien gaitasun apartak, norberaren onena erakutsiz.

Gehiago: ikasleek eskola-egunkari bat egingo dute. Eginbeharrak eta atalak 
beren artean banatuko dituzte, zer interesatzen zaien: koordinazioa, argaz-
kiak, kudeaketa, ekoizpena edo diseinua. Beren trebetasunak kontuan har-
tuko dituzte, lanak banatzeko orduan.

Etxean: jarduera bat egingo dugu, supertalde bat bagina bezala: erdi-maratoi 
bat, errelebo-lasterketa bat, sukaldaritza-ikastaro bat, ongintzazko egitasmo 
batean borondatezko langile aritzea, etab.

Supertalde perfektua
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Helburua: gure hiriko biztanleen aniztasuna eta pertsonen jatorrien inguruan 
hausnartzea (etniko-kulturala, soziala, ekonomikoa, etab.)

Ideia nagusiak: zergatik izaten dituzten pertsonek jokaera, pentsaera edo 
ideia ezberdinak ulertzea.

Baliabideak: gure hiriko edo herriko mapa, errotulagailuak, nabarmentzeko 
fluoreszenteak, boligrafoak, orriak, ordenagailuak, etab.

Garapena: gure hiriko edo herriko mapa aztertuko dugu. Han auzoak eta barru-
tiak nabarmenduko ditugu. Gune bakoitzean zein den gizarte-talde nagusia eta 
haren jatorria aztertuko dugu. Beren buruari galdetu beharko diote zergatik bizi 
diren zenbait gizarte-talde zonalde jakin batzuetan eta zein ondorio dakarren pa-
rametro batzuen arabera elkartzeak: ekonomikoak, erlijiosoak, jatorrizkoak, etab. 
Agertu ahal diren aldez aurretiko ideiak edo aurreiritziak aztertzeko aprobetxatuko 
dugu. Geure buruari galdetuko diogu zer egingo genukeen beste hiri batera bizi-
tzera joanez gero, non hartuko genukeen ostatu, noren edo zeren ondoan, etab.

Gehiago: irudimen-ariketa bat egingo dugu: oso jatorri ezberdinetako gizarte-
taldeak nahastuko balira nola funtzionatuko lukeen herri batek deskribatuko 
dugu. Elkarbizitza errazagoa ala zailagoa litzateke? Bertakotze-arazoengatik 
etorkinen gatazkei buruzko informazioa bilatu ahal dugu.

Etxean: inoiz egon ez diren gure hiriko edo herriko auzoak eta kaleak bisi-
tatzera joan ahal dira familiarekin. Ikusten dituzten gauzei buruz hausnartuko 
dute gurasoekin batera.

Gizarte-taldeak eta aniztasuna 
gure hirian

Helburua: teknologia baliatzea ikasleak animatzeko 
aplikazio bat sortzera. Aplikazioak ongintzazko egi-
tasmo bati lagundu beharko dio.

Ideia nagusiak: teknologia erabiltzea. Dibertigarria 
izateaz gain, teknologiak beste egiteko batzuk ere 
izan ditzake; adibidez, gizakien bizimodua erraztu 
ahal du edo elkarbizitza erosoago egin.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, eskukoak, pro-
gramatzeko edo diseinu-programak, etab. Gomenda-
garria da App Inventor izeneko web-guneari begiratu 
bat egitea, baita nola atera probetxua azaltzen duen 
orrialdeari ere.

Garapena: Informatika klasean ikasleek eskukoeta-
rako app edo joko bat asmatuko dute, eta, ahal dela, 
elkarlana kontzeptua ere hartuko dute barne. Ezer 
baino lehen, lanik zailena egin beharko dute: zein he-
lburu izango duen appak edo jokoak eta nori eta nola 
lagunduko dion pentsatzea. Esatarako, appa denbo-
ra-banku moduko bat izan daiteke. Denbora-bankuen 
bidez jendeak zerbitzuak trukatu edo informazioa eta 
baliabideak aurkitu ahal ditu zailtasunak dituzten pert-
sonentzat. Gutxieneko kostu bat edo kostu sinboliko 
bat deskargako zehaztu ahal dute, eta deskargen bi-
dez jasotako dirua ongintzazko egitasmo bati eman.

Gehiago: behin egin nahi dutena argi izanda eta ga-
ratuta, appa edo eskukoetarako jokoa era grafikoan 
burutu beharko dute; azkenik, plataforma egoki batera 
igotzeari buruzko informazioa bildu beharko dute, in-
teresatuek jaitsi ahal izateko.

Etxean: gurasoekin batera elkarlanerako app edo 
joko bat bilatu ahal dute eta deskargatu, aukeratutako 
egitasmoa babesteko.

Elkarlaneko app edo 
eskukoetarako joko 
bat asmatu

227
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Laguntza behar da

Helburua: batzuetan gure inguruan zer gertatzen 
den ohartzen gara, baina ez gara geure burua edo 
sufritzen duten pertsonak defendatzeko gauza.

Ideia nagusiak: inguruko gertaeretan parte hartzea; 
axolagabeak ez izatea; guztiok gizartearen partaide 
gara eta guztiok laguntza beharko dugu momenturen 
batean. Elkartasuna ezinbestekoa da bizirauteko.

Baliabideak: orriak, boligrafoak, ordenagailuak eta 
inprimagailuak.

Garapena: geletan beti egoten dira mota guztietako 
gatazkak, eta agian ikasle batzuk sufritzen ari dira 
egoera jakin batengatik. Ziur ikasleek salatzen duten 
baino askoz gehiago ikusten dutela, baina ezin dira 
axolagabeak izan. Ikasle guztiek gutun anonimo bat 
idatzi beharko diote irakasleari, azaltzeko ea uste du-
ten haien inguruko (familia, ikastetxea, auzoa) edo 
gelako norbait gaizki pasatzen ari dela eta zergatik.

Gehiago: jarduera zabaldu ahal dugu zergatik me-
rezi duen pertsonei laguntzea antzemateko: haurtza-
ro ahulari, Aldeas Infantiles SOS elkarteak egiten 
duen bezala, hirugarren adinekoei, bortizkeria-bikti-
mei, baztertuta geratzeko arriskua duten gizataldeei 
edo animaliei eta ingurumenari. Arrazoi horiek eta 
zein elkartek egiten duten lan horiek defendatzeko 
eta babesteko aztertuko dituzte.

Etxean: elkarri laguntza eta babesa emateak familiei 
sostengua ematen die, batez ere momentu txarrak 
pasatzen ari garenean. Gure bete gabeko beharrei 
buruz edo laguntza —ekonomikoa, konpainia, iza-
pideak edo erosketak egiteko— behar duen senide 
urrun bati buruz mintza gaitezke.

BZ

Helburua: gure itxura fisikoak edo jatorri sozialak gorabehera, gure esperien-
tziek edo gure pentsaerak eta jokabideak batzen gaituztela jabetzea.

Ideia nagusiak: ezaugarri komunak eta ezberdintasunak, sailkatzea, pente-
nentzia-sentimendua eta bizipenen bidezko antza.

Baliabideak: pantaila digitala edo proiektagailua, pantaila eta ordenagailua.

Garapena: tutorearekin batera honako bideo hau ikusiko dugu: TV2 telebista-
kate danimarkarraren publizitate-iragarkia. Iragarkian hainbat pertsona-talde 
agertzen dira irizpide batzuen arabera sakabanatuta: estatusa, egoera eko-
nomikoa eta aldez aurretik pentsatutako ezaugarrien arabera (“pertsona nor-
malak”, “liskarti itxura dutenak”, “etorkinak eta bertakoak”, etab.) Talde mesfida-
ti eta itxietan daude sartuta. Baina etiketak aldatzen hasten direnean, oztopoak 
ere desagertzen hasten dira. Ikasleek iragarkiaren bertsio bat egin behar dute. 
Haien bizipenetan oinarritutako galderak baliatuko dituzte, itxuraz, ezberdinak 
diren pertsonak batzeko. Bukatzeko, gizartean ezarritako oztopo horiei buruzko 
debate bat egingo dute, iragarkia eta beren jarduera abiapuntu hartuta.

Gehiago: iragarki danimarkarraren esperimentua burutuko dute gelan. Hainbat 
talde osatuko dituzte, eta ikasleak batetik bestera mugituko dira, irakasleak 
zein “etiketa” aipatzen duen.

Etxean: gurasoekin batera, familia gisa definitu ahal dituzten etiketen zerrenda 
egingo dute.

Aurreiritzirik gabeko zirkulua
28
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Helburua: baliabideak eta kontsumo-ondasunak berrerabiltzearen rola ba-
lioestea. Kontsumo iraunkorrarekiko sentikor bihurtzea eta kontsumismoa 
antzematea.

Ideia nagusiak: berrerabiltzea eta birziklatzea, baliabideak aprobetxatzea, 
trukatzea, erabilgarritasuna, dinamizatzeko eta elkartasuna erakusteko jar-
duerak.

Baliabideak: mahaiak eta kartoizko kutxa handiak azoka txikirako, eseki-
gailuak eta barra edo soka bat eskegitzeko.

Garapena: ikasleek berrerabiltzen eta birziklatzen, moda partekatzen eta 
baliabideak aprobetxatzen ikasiko dute; gauzen balioaz jabetuko dira era-
bilitako arropa-azoka txikia antolatzeari esker. Erabiltzen ez duten arropa 
ekartzeko eskatuko diegu, dagoeneko janzten ez dutelako edo txiki geratu 
zaielako; hori bai, arropa egoera onean, garbi eta bezeroei itxura onena es-
kaintzeko prest egon behar da. Hainbat modutan antolatzea dugu: besterik 
gabe, jantziak truka ditzakete; bestela, guztientzako jarduera bat antolatze-
ko dirua bildu ahal dute arropa salduz (ikasketa bidaia, ikasturte bukaerako 
jaia, etab.); edo elkartasun-kanpaina bat egin ahal dute GKE batentzako 
dirua biltzeko. Dirua lortu nahi izanez gero, jantziei prezioa jarri beharko die-
te (1, 2, 5, 10 euro...) eta sailkatu (goiko jantziak, behekoak, osagarriak...) 

Gehiago: gure herrialdeko azoka txiki guztiak non dauden jakiteko.

Etxean: arropa-garbiketa egiteko aprobetxatuko dugu, dagoeneko jantzi 
horiek erabiltzen ez ditugulako, eta zein egiteko bete duten aztertuko dugu: 
askotan ala gutxitan jantzi ditugun, gutizia hutsa izan ziren edo zuhur erosi 
genituen.

Erabilitako arropa-azoka txikia

231

Helburua: helburu berberaren inguruan ahaleginak 
batzen lortzea, eskola-komunitate guztiaren ongi-
zatea hobetzeko: garbitasuna. Arauak zerbait beha-
rrezkoa eta desiragarria balira bezala barneratzea. 
Erabilitako gauzen edertasunari erreparatzea.

Ideia nagusiak: birziklatzea, baliabideak, ingurume-
naren gaineko eragina, adierazpen artistikoa eta arte 
kolektiboa.

Baliabideak: zabor-poltsak ikastetxeko materialak 
biltzeko.

Garapena: ikastetxea garbitzeko eta zaborra biltze-
ko kanpaina bat abian jarriko dugu: geletan, korrido-
reetan, gune komunetan eta jolastokian. Ikasgaietan 
erabilitako paperak eta material-hondakinak ere bil-
duko ditugu. Erabilera artistikoa izan ahalko luketen 
hondakinak baztertu eta mural bat edo eskultura 
bat egiteko baliatuko ditugu. Horren bidez frogatuko 
dugu berrerabiltzea ederra ere izan daitekeela eta 
botatzen dugun guztia birziklatu ahal dugula.

Gehiago: Edgardo de Bortoli artistak bideo honetan 
erakusten du artea egin daitekeela beira-hariak era-
bilita.

Etxean: hondakin ugari sortzen ditugula eta beren 
kopurua ahalik eta gehien murriztu behar dugula ja-
betzea. Hondakinak murrizteko, beharrezkoa baka-
rrik erosi beharra dago eta guztien artean birziklatu 
eta hondakinak sailkatu behar dira.

Eskultura ekologikoa. 
Ikastetxeko zabor-bilketa

230
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Helburua: naturaren behaketa hobea egitea, xeheta-
sunei erreparatzea, haiek baino handiagoa den zer-
baiten partaide sentitzea.

Ideia nagusiak: pertenentzia, naturarekiko lotura, 
behaketa arretatsua eta arte-adierazpena.

Baliabideak: eskukoak edo argazki-kamerak eta or-
denagailuak. 

Garapena: Flickr-en doako kontu bat sortuko dugu. 
Ikasleek argazki-safari bat egingo dute naturan, “Na-
turaren barne zaude” lelopean, eta kontu horretan 
eskegiko dituzte egindako argazkiak. Helburua da 
lurrarekiko pertenentzia-sentimendua eta ingurume-
narekiko sentikortasuna haiengan piztea. Ikasleek 
argazkirik onenak bozkatu eta jaitsi ahal dituzte, or-
denagailuan edo eskukoan pantaila-atzealde gisa 
erabiltzeko; edo iragazkiak gehitu, Facebook-era edo 
Instagram-era igotzeko. 

Gehiago: hemen duzue natura-argazkigintzan es-
pezializatutako atari bat.

Etxean: naturan irteera bat egitea, argazkirik one-
nak egitearren, edo hiriko lorategietan paso bat 
ematea, gune naturalak, animaliak eta landareak 
oso hurbil ditugula jabetzeko. Kontuz ibili beharko 
gara zaborrarekin; natura errespetatzeko, leku ego-
kian bota behar dugu.

“Naturaren barne zaude” 
argazki-lehiaketa

232

Helburua: natura eta adiskidantza gozatzea, inklusio- eta konfiantza-harre-
manak sortuz. Gazteen artean jarduera fisikoarekiko ohitura osasuntsuak 
bultzatzea.

Ideia nagusiak: arrisku-kirolak, abentura-kirolak, inklusioa, bestearengan 
konfiantza izatea, komunikazio interpertsonala. 

Baliabideak: herriko rokodromoa. Bestela, ikastetxeak rokodromo puzgarri 
bat kontratatu ahal du. Bi kasuetan jarduerak hainbat osagarri (material tek-
nikoa, kaskoak, sokak), begiraleak eta aseguruak behar ditu. Arropa erosoa.

Garapena: eskaladak taldeak dinamizatzea eta pertsona baztertuak barnean 
sartzea errazten du; izan ere, partaide guztien koordinazioa beharrezkoa 
da soka-taldeetan. Begiraleek jarduera hau baliatzen dute komunikazioa 
bultzatzeko eta konfiantza-harremanak sortzeko. Gainera, kontrol-egoera 
batean beldur pertsonalei proba egiten dieten erronkei ekitea eta jarduera 
fisikoa sustatzen du.

Gehiago: inklusioa eta talde-lana sustatzen duen beste jarduera bat Roo-
mescape-ak dira (trebetasun mentala garatzeko jokoa: pista batzuk ebatzi 
beharra dago, gela batetik ateratzea lortzeko) Jarduera horiek gero eta eza-
gunagoak dira eta ia hiri guztietan aurki ditzakegu. Horrelako aretoen zerren-
da bat, hemen.

Etxean: hiriko rokodromo bateko talde-jarduera batean elkarrekin parte har-
tzea. Bestela, natura-irteera bat egitea; familiak komunikazio-maila batean 
berriro harremana izateko beste modu bat da.

Rokodromoa, nirekin fida zaitezke

233
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Zelako zalantza Helburua: eztabaida eta talde-haus-
narketa bultzatzea, eguneroko egoeretan oinarritutako 
zalantza etikoen bidez. Heldutasun-mailak ezberdint-
zea: beldurra, berekoikeria eta besteen arreta lortzeko 
itxaropena, justizia, guztien onura edo etika eta giza-
eskubideak.

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

Baliabideak: hainbat zalantza lantzeko jarduerak: 
“Bullying-a”, “Talde-lan madarikatuak” edo “Migue-
lek erretzen al du?”

Garapena: aurkeztutako zalantza bat proposatu ahal 
diezue ikasleei, haien parte-hartzea lortzearren. Enun-
tziatu erraza irakurri ondoren, guztiek bat-batean erant-
zun 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.

Bestearenganako 
konfiantzaren inguruko 
zalantza handiak
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Helburua: nola jokatzen dugun jabetzea, nor bere burua ebaluatzea eta eten-
gabeko hobekuntza bilatzea irakaskuntzan. Autokritikoa izatea, baina, zerbait 
ongi egitean, geure burua zoriontzea. Aholkularitza eta formakuntza bilatzea. 
Beste batzuekin erabaki zailak partekatzea.

Ideia nagusiak: autoebaluazioa, bulkadazko erabakiak, ikasitako jarrerak, 
arrazoizko eta sormenezko pentsamendua.

Baliabideak: aurretiko testa, gatazketan espezializatutako aholkularia.

Garapena: testa egitea, hainbat alderditatik gure jarrera aztertzeko egoera 
gatazkatsu edo desafiatzaileei dagokienez  (nola bizi izaten ditugun edo nola 
erantzuten diegun, nola ikusten duten gainontzekoek, zer esaten duten, zein 
ondorio dakarten, nola gehitzen diren gure bizipenetara) Hobekuntza-auke-
rei, beste modu batean jokatzeko balaztei eta ikasitako ohiturei erreparatuko 
diegu. Ideia edo jokatzeko era berriak hartuko ditugu, eta pentsatuko dugu 
zergatik diren egokiak edo zein eragin duten ikasleengan zein irakasleengan 
edo gelako dinamikan. Berresteko, hobetzeko edo aldatzeko erabakiak hart-
zea ere badago (hobe gutxi eta zehatzak) Irakasleak epe bat jarriko dio bere 
buruari erabaki horiek aurrera eramateko, ahal dela, ikasturtean zehar.

Gehiago: Honako liburu hau gomendatzen dizuegu: Mari Luz Sánchez Gar-
cía-Aristaren Gatazken kudeaketa positiboa eta bitartekaritza hezkuntza-
testuinguruetan.

Etxean: gurasoentzat interesgarria ere bada beren gurasotasun-eredua, mu-
gak ezartzeko eta pribilegioak arautzeko estiloa eta nerabeekin komunikatze-
ko era aztertzea.

Ebaluazio-tutoretza: nola jokatzen 
dudan ikasle desafiatzaile 
edo liskartien aurrean
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Konfiantza dut neure buruarengan. Konfiantza dut bes-
teengan. Ni baino handiago den zerbaiten partaideago 
sentitzen naiz, milaka pertsona berekin dakartzan zerbait 
eta mundua izena duena. Zenbaitetan kezkagarria da 
pentsatzea nola izango zaren haren partaide, proiektu bat 
izango duzula eta zu baino lehenago ailegatu diren per-
tsonekin eta zu baino beranduago ailegatuko diren pertso-
nekin egongo zarela.

Gazte batzuentzat eguneroko harremanak (zenbaitetan, 
arrakastarik gabekoak), itxaropenak eta presioa gehiegi-
zkoak izan daitezke. Horri gehitzen badiogu batzuentzat 
zaila dela lagunak egitea, mundutik bakartzea, nahita edo 
besteek bultzatuta, ideia erakargarria da. 

Tira, tira. Ez dugu hain azkar behea jo behar. Inor ez da 
mundura etortzen bakarrik egotera. Nerabezaroan guztiz 
ohikoa da zoriona eta zoritxarraren artean ibiltzea. Buruari 
eragiteak eta dramatizatzeak konklusio presazkoetara eta 
gehiegizko irtenbideetara eraman gaitzake. Isolamendua 
geure buruari ezartzen diogun edo ezartzen diguten zigor 
ikaragarri eta gehiegizkoa da. Horren atzean oinarrizko 
arazoak ezkuta daitezke: jateko edo lo egiteko ohitura txa-
rrak, eskola-jazarpena, lagunik eza, eta helduengan kon-
fiantza ez izatea arazoak konpontzen laguntzeko orduan. 
Desengainu bat hartzen dugunean, isolatzen gara ez su-
fritzeko edo isil sufritzeko.

Baina egoera horretatik ateratzea eta aurre egitea da be-
netako iraultza. Teknologiak, gela ilunak eta izarak kanpo-
ra. Ezin gara koldarrak, axolagabeak, patxadazaleak edo 
dudatsuak izan. Gure ezkutalekutik atera eta esan behar 
dugu “hemen nago ni” edo “gustuko ez baduzue, ez begi-

ratu”. Kontua ez da jendetzarekin elkartzea, hortik aterat-
zea baizik. Zure lekua ez da inoiz bazter batean ezkutatu-
ta egotea izango.

Zure inguruko jendea edo mundua gustatzen ez bazaizu, 
aldatu egin beharko duzu. Lagun hobeak bilatu; egon ba-
daude, oraindik aurkitu ez dituzun arren. Zure oskol bero-
tik atera eta utzi zilborrera begiratzeari, eta behar zaitu-
zten pertsonez betetako mundu bat ikusiko duzu. Orain 
arte familia eta ikastetxea zure eremu bakarrak baziren, 
orain erronka zoragarriak aurkituko dituzu. Zure bizitza al-
datzeko zorian dago. Baliteke korapilatzea, baina ahalegi-
nak mereziko du.

Ez zoratu ingurukoek gustuko ez bazaituzte, gutxi baitira 
eta berezi direla uste baitute. Leihoak ireki eta munduan 
milaka istorio eta lagun daudela ikusiko duzu. Harea-pikor 
bat zara hondartza erraldoi batean. Baina poliki-poliki 
harea-pikorrek piramide bat ere higa dezakete. Hori bai, 
zeure mundutik ateratzen bazara. Atera kanpora, presarik 
gabe baina gelditu gabe. Zure auzoan paseatu. Dendak 
eta negozioak ikusi, auzokideekin hitz egin, elkarte solida-
rioetan, kulturaletan eta gazte-elkarteetan interesa eraku-
tsi. Zabaldu zure zirkulua hirira... eta horrela infinitura. 
Ez al duzu uste hainbesteko aberastasunak zeure burua 
erakustea eta haren bila joatea merezi duela?

Zeure burua ireki eta gertatzen diren gauzekin konektatu. 
Hemen eta orain gertatzen ari dira, benetako munduan. 
Ez itxi zure baitan, zure pentsamenduetan edo zure arazo 
eta bizipenetan. Zure betsarearen “objektiboa” irekiz gero, 
bizitza askoz gehiago dela ikusiko duzu, eta bizitza gure 
esku dago gozatzeko eta etekina ateratzeko. Hori ez egi-
tea akats bat litzateke. Steve Jobs Apple-ren sortzailee-
tako batek esan zuenez: “beti izan jakin-mina”

K O N F I A N T Z A  M U N D U A N , 
G A Z T E A K  I S O L A M E N D U A R E N  A U R K A

Lehenengo zikloa

Bigarren zikloa
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Iraunkortasuna

Zalantzak

Irakasleak
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Erdibidean
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Helburuak: nerabezaroan izaera osatzen ari da eta 
etengabeko aldaketak ditu: lagunek, familiak, modek 
eta sare sozialek dute eragina. Gure lekua bilatu behar 
dugu.

Ideia nagusiak: herabetasuna, irekia izatea, asalda-
tzea, ulertu ezina, asertibotasuna eta oreka.

Baliabideak: arbel digitala edo proiektagailua, pantaila 
eta ordenagailua.

Garapena: gelan bikoteka antzeztuko dute nola erant-
zun egoera bati kontrako bi ikuspuntutatik, komunika-
tzeko eta adierazteko gaitasuna kontuan hartuta. Batak 
aparteko inpultsibitatea adieraziko du, eta besteak 
erabateko herabetasuna. Estrarik behar badute, beste 
pertsonaia batek edo bik hartu ahal dute parte. Hainbat 
egoerari erantzutea proposatuko zaie: “ustekabeko 
azterketa”, “eskola-jazarpena”, “zu ez zara nire festa-
ra etorriko”, “gustatuta nago zurekin”, “nor aukeratzen 
duzu?”, “hau probatu nahi?”... Jarduera osatzeko, gaz-
teak protagonista dituzten pelikulak ikus ditzakete: per-
tsonaia batzuek beti mugan jokatzen dute eta guztien 
aurrean nabarmen geratzen dira, eta beste batzuez ez 
dute ez parte hartzen ez ahoa irekitzen. Bukaeran, de-
bate bat antolatuko dugu ikusteko zer iruditu zaizkigun 
jokaerak eta bakoitzaren alde onak eta txarrak.

Gehiago: bestalde, beste alderdi batzuk aztertuko di-
tugu: nola islatzen dituzten gazteek beren izaerak sare 
sozialetan, nortzuk diren errealistak, nork esaten dituen 
gezurrak, edo nork ematen duen irudikatutako irudi 
bat. Aztarna digitalaren garrantzia azpimarratuko dugu, 
egun batetik bestera ez baita desagertzen.

Etxean: poker-lehiaketa bat antolatuko dute familia 
eta lagunekin; zortea izan eta arauak ezagutzeaz gain, 
jokalari isilagoak eta beste batzuk irekiagoak ere ba-
daude. Ea nori doakion hobeto ikusiko dugu.

Helburuak: momentu guztiak kontzientzia osoz gozatzea, gure arreta desbide-
ra dezakeen inolako deskuidurik edo inputik gabe.

Ideia nagusiak: “hemen eta orain” kontzeptuan arreta jartzea eta momentua 
indar osoz bizitzea.

Baliabideak: ordenagailua, entziklopediak, liburuak eta meditazio-saiorako 
esterak.

Garapena: Tutoretza klasean “satiri” buruzko informazioa bilatu. “Satiak” pen-
tsamenduez, ekintzez eta norberaren motibazioez jabetze-prozesua irudikat-
zen du budismoan, eta “buru-argitasuna” esan nahi du. Arreta osoak —edo 
“mindfullness” “kontzientzia osoa” edo “kontzientzia purua”— gauzen erreali-
tatea hurbiltzen du oraingo momentuan. Iruzurren eta ilusioen kontrako antido-
toa da, eta boteretzat hartzen da, gertatzen ari dena guztiz ulertzen laguntzen 
baitu.

Gehiago: informazioa bildu eta gero, irakasleak, aditu baten laguntzaz, medita-
zio-saio bat antolatuko du, ikasleak kontzientzia osora hurbil daitezen.

Etxean: sahaja yoga- edo raja yoga-saio batera joan daitezke. Bi jarduerek 
yoga eta meditazio-elementuak nahasten dituzte eta kontzientzia osoa lortzea 
dute helburu.

236
Neure buruarekin bakarrik
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Leihotik begira, 
zera aurkitzen dut...

238

Helburuak: gure inguruarekin konektatzea; gure inguruko errealitateez 
jabetzea.

Ideia nagusiak: gure auzoko komunitatearekin harremanetan jartzea; 
enpatizatzea, begiratzea eta parte hartzea.

Baliabideak: koadernoa eta arkatza eta kontsultarako ordenagailuak.

Garapena: ikasleei eskatuko diegu etxeko leihoa, balkoia eta terraza ire-
kitzeko eta arretaz begiratzeko. Pertsonen eta objektuen gainetik pasa-
tzen den begirada alde batera utzita, kanpoan zer dagoen ohartu beharko 
dira. Koadernoa eta arkatza eskuan, hainbat ohar hartuko dituzte: nor 
pasatzen den, nor den (auzokidea, senidea, laguna, ezezaguna), haren 
sexua eta adina —ahal dela—, haren janzkera eta ea lanera doan, pa-
seatzera, etab. Haien bizimoduari, izan litzaketen arazoei eta egoera per-
tsonalari buruz hausnartuko dute. Bestalde, auzoan paseo bat eman ahal 
dute, gune zaurgarrienak, elkarteak (zein diren eta zeren alde egiten du-
ten lan) eta laguntza behar duten pertsonak ezagutzeko. Egindako ohar 
bat aukeratu eta ikaskideekin komunean jarriko dute elkartze-saio batean. 
Horrela ikusiko dugu ea leihotik ikusi duten paisaia eta egunero sumatzen 
ez dutena (normalean haiengan ardaztua) ezberdina den.

Gehiago: auzoko erakunderen batekin harremanetan jarri edo horietako 
batean parte hartzeaz gain, keinu batzuek gure auzokideekin lotzen gai-
tuzte: agurtzea, eta, dendetan sartzean, “egun on” eta “arratsalde on” es-
atea; atso bati laguntzea erosketak eramaten; gurekin hitz egin nahi duen 
auzokide bati arretaz entzutea, etab.

Etxean: gurasoekin paseo bat ematea, haien ezagunak aurkez dieza-
zkiguten (dendetan, azokan, auzokideak, etab.), baita erabiltzen dituzten 
erakundeak edo instalazioak ere (gizarte-etxea edo liburutegia).

LZ

Helburuak: garai honetan haien helburuak, ideiak eta norta-
suna garatzen ari dira; era berean, zer jaso duten gurasoen-
gandik eta ez zaien gustatzen ohartzen hasiak dira. Gustuko 
ez dituzten alderdiak aldatzera animatuko ditugu, eta zein 
pauso eman behar duten aldatzeko erakutsi.

Ideia nagusiak: bilakaera, parte-hartze aktiboa, protesta, 
eskubideak defendatzea eta bizitza proiektua.

Baliabideak: kamisetak, estanpatzeko tresnak, buztina, 
margoak, plastikozko edo egurrezko markoak, apaingarriak, 
etab. Ordenagailua eta inprimagailua. Letra-tipo bereziak 
hemen, adibidez, aurki ditzakezue.

Garapena: Arte-hezkuntza klasean ikasleek objektu ezber-
dinak egin behar dituzte (kamisetak, buztinezko katiluak, 
markoak, etab.), azoka txikia antolatzeko; bertan beren la-
nak salduko dituzte eta dirua ongintzazko kausa bati eman. 
Objektuetan jendea animatzeko esaldiak agertu behar dira, 
batez ere, helburu duten guztia gauzatzera (haien mugetan 
barne) eta gustuko ez duten guztia aldatzera. Ikasleak gai 
horren inguruan hausnartzen lehenengoak izan behar dira.

Gehiago: objektuetan lan egin bitartean, zer aldatuko luke-
ten beren egunerokotasunean eta zergatik komentatu ahal 
dute; nola egingo duten ere pentsatu behar dute. Hausnartu 
eta gero, plan bati jarraitu behar diote.

Etxean: beti atzeratzen dugun gauza bat egingo dugu: terra-
zan baratza bat egin, elkarte bati lagundu, bidezko merkata-
ritza dendetan erosi, etab.

39
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Gustatzen ez zaidana 
aldatuko dut
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Nor bere baitan bilduta
Helburuak: nerabeek beren buruarengan pentsatze-
ko joera dute, eta beren pentsamenduak eta egoera 
beren munduaren ardatz dira. Sare sozialek egoera 
hori larriagotu baino ez dute egin. Entzute aktiboa 
sustatu, nor bere baitatik atera eta besteei kasu egin 
behar diegu.

Ideia nagusiak: gure baitan bildu garela jabetzea, sai-
hestu ahal izateko, eta presentzia kontzientea izatea.

Baliabideak: testen fotokopiak, ordenagailuak, orriak, 
proposamenak idazteko boligrafoak.

Garapena: nor bere baitan biltzeari buruzko testa egin, 
nor bere pentsamenduetan eta norberarengan zentra-
tzeko joerari buruz hitz egiteko. Gainera, ikasleen Fa-
cebook orrialdeak, selfiak eta Whatsapp taldeak begi-
ratuko dituzte, jokaera horren zantzurik aztertzeko. Nori 
gaude adiago: geure buruari ala besteei? Horren os-
tean, ideia originalak proposatuko dituzte, besteei kasu 
handiago egiteko eta beren “burbuilatik” ateratzeko.

Gehiago: nor bere baitan biltzea ez da txarra berez. 
Aditu batzuek uste dute sortzeko eta hausnartzeko 
egoera mental ona dela. Gehiago jakiteko, egin klik 
hemen.

Etxean: antzeman beharko genuke noiz ez duen en-
tzuten besteak, noiz dagoen bere baitan bilduta, bere 
baitako istorioari adi... “bere gauzei adi”. Besteak bere 
baitan biltzen dela ikusten dugunean, keinu bat asmatu 
ahal dugu interesa berriro pizteko eta komunikazio era-
ginkorra eta interesgarria biontzat sortzeko.

Helburuak: Whatsapp-a erabiltzeak mezuak edonori, edozein momentutan 
eta berehala idaztea ahalbidetzen digu. Aurrerapen aparta da. Baina kontuz 
ibili behar dugu zer idazten dugun, beti ez baita interpretatzen guk nahi dugun 
moduan.

Ideia nagusiak: mezua bidali aurretik, gogoeta egitea; zer, nori eta noiz idaz-
ten dugun pentsatzea; mezua jasotzean, beste modu batean uler daiteke.

Baliabideak: eskukoak, orriak, boligrafoak, etab.

Garapena: irakasleak ikasleei eskatuko die eskukoak gelara eramateko. Egun 
hartan atera eta erabili ahalko dute. Ikasleek hainbat laguni idatzitako mezu 
batzuk aukeratuko dituzte, guztiak emozioei eta sentimenduei lotuak. Ikaski-
deen aurrean ozen irakurriko dituzte. Gainontzekoek idatzi beharko dute, beren 
ustez, zer esan nahi duen Whatsapp horrek, emotikoi eta guzti. Ikasle guztiek 
gauza bera egingo dute. Informazioa komunean jartzen dutenean, zenbat mo-
dutan uler daitekeen testu txiki bat konturatzean harrituko dira. 

Gehiago: Whatsapp-ak hartu eta ahozko mezu gisa, keinu-hizkuntzaz lagun-
duta, adieraziko ditugu. Idatziz mezu bera helarazten dute?

Etxean: familia artean El Pais egunkariak argitaratutako artikulu interesgarri 
hau irakurriko dute. Ziur guztiok dugula zer esan.

Lerro arteko hizkuntza
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
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http://smoda.elpais.com/placeres/los-ocho-mandamientos-para-no-meter-la-pata-en-whatsapp/
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Helburuak: herabetasunaren aurka borrokatzea, baldin eta garen moduan 
jokatzea eragozteraino blokeatzen bagaitu.

Ideia nagusiak: herabetasunari eta gizartearekiko elkarreraginaren beldurrari 
aurre egitea, gure baliabideez edo besteen laguntzaz, beharrezkoa bada.

Baliabideak: arbel digitala edo proiektagailua, pantaila et ordenagailua; oihala 
edo antzekoa.

Garapena: tutorearekin batera Peter Weir zuzendariaren “Poeta hilen kluba” 
filma ikustea. Filmak Ingalaterrako ikastetxe bateko ikasleen eta haien Litera-
tura irakaslearen ikasturtea kontatzen du. Ikasleek ariketa bat prestatuko dute 
gelan. Ariketan ikasleek zer esango lieketen ikaskideei edo munduari ausar-
tuko balira adieraziko dute. Hasieran, irakasleak izara baten azpitik esatera 
animatuko ditu. Jarraian, ausartak izan behar dira, izara azpitik atera, eta au-
rrez aurre esan zer Superheroia duten. Errealitate hori onartzea oso askatzai-
lea izan daiteke.

Gehiago: irakasleekin ere ariketa egingo dute; izan ere, haiek helduak dira eta 
baliteke lotsa handiagoa ematea. Baina zer esan nahi dugun guztiz konbentzi-
tuta bagaude, oztopoak apurtu beharra dago.

Etxean: antzerki-tailer edo barreterapia-tailer batean parte har dezakete gu-
rasoekin batera herabetasuna eta berezkotasuna elkarrekin lantzeko.

Burusi azpian ni izan naiteke

42
BZ

43
Mikado Hikkomori
Helburuak: isolamenduaren ondorioei buruz haus-
nartzea, muturreko egoeretara eramaten denean. Sin-
dromeari buruz gehiago jakitea. Sindromearen izenak 
“baztertu, isolatua egon” esan nahi du, eta, kanpoko 
presiotik ihes egin nahian, gutxienez sei hilabetez be-
ren logeletan bakartzen diren gazteei eragiten die (ez 
Japonian bakarrik). Sintomei eta bizimodu horri buruz 
hitz egitea. Askotan bizimodu hori oso lotua dago orde-
nagailuari eta telebistari, eta beste pertsonekin inolako 
harremanik ez izatea dakar.

Ideia nagusiak: isolamenduaren kontrako borroka ez 
da funsgabea; ondorioak lazgarriak izan daitezke.

Baliabideak: mikado makilatxoak, zotz txinatarrak edo 
koloretako margoak.

Garapena: ikasleak taldeka jarrita Mikado joko ospet-
suan jolastuko dira. Mikadoan makilatxoak kendu be-
har dira azpikoak mugitu gabe. Guk jokoaren aldaera 
bat egingo dugu: ateratzen duten makilatxo bakoitzeko, 
isolamenduaren arrazoi bat aipatuko dute, hori gainetik 
kendu ahalko balute bezala  (eskola-jazarpena, estre-
sa, eskola-eskakizuna, ulertu ezina...) Beren ohitura 
edo menpekotasunaren bat ere aipatu ahal dute (or-
denagailua, manga, gezurretako ordezko errealitateak)

Gehiago: informazioa bilduko dute, Japoniatik kan-
poko antzeko kasuak ezagut ditzaten eta muturreko 
egoeretara ez ailegatzeko zein ekintza sozial ezartzen 
ari diren jakin dezaten. Sindromeari buruzko erreporta-
je interesgarria hemen ikus dezakete.

Etxean: komiki-denda batera joango dira gurasoekin 
eta gaia jorratzen duen mangaren bat bilatu; adibidez, 
Hiroya Oku egilearen Me teru no Kimochi edo Jin ida-
zle japoniarraren Kagerou Project.
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http://www.aldeasinfantiles.es
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44

Helburuak: amets egitea eta bakartzea ona da irudime-
nerako, baina ezin gara fantasia-mundu batean galdu. 
Errealitatea hemen eta orain da.

Ideia nagusiak: hemen egotea momentu guztiak merezi 
duten arretaz eta indarrez bizitzeko.

Baliabideak: bideo-kamera edo eskukoko kamera, or-
denagailuak, edizio-programak, testu-tratamenduko eta 
marrazteko programak; orriak edo kartoi meheak, arka-
tzak, errotulagailuak, margoak, etab.

Garapena: hiru aukera proposatuko dugu ikasleen bar-
neko hitzaldia islatzeko. Lehenengoa, grafikoa, komiki 
bateko bineten bidez. Bigarrena, idatziz, monologo mo-
duan. Eta hirugarrena, bideoz: hitz egin gabe grabatuko 
dute beren burua, keinuak bakarrik balia baititzakete 
beren sentimenduak adierazteko (etxean bakarrik, du-
txatu bitartean, telebista ikustean, eskukoari begira, 
ikasi edo footing-a egin bitartean, etab.); bukatzeko, 
irudiaren gainetik pentsatzen ari zirenari buruzko au-
dioa grabatuko dute. Ariketa bakarrik edo taldeka egin 
dezakete; horrela ikusiko dute zer pentsatzen duen 
bakoitzak edo zer interpretatzen duen (zenbaitetan 
errealitatetik urrun egon daiteke) Istorioa bukatu ondo-
ren, itxi ahal dute “Hemen eta orain!” esanez, erreali-
tatera eta orainaldira bueltatzeko eskatzeko.

Gehiago: jarraian, irakaslearekin batera zerrendatuko 
dituzte oharkabean pasa daitezkeen momentu edo 
egoerak, gure barneko hizketaldian guztiz murgildurik 
egoteagatik. Agian batzuk ez dira oso garrantzitsuak, 
baina beste batzuk arriskutsuak ere izan daitezke (adibi-
dez, bizikletaz ibili bitartean istripu bat izan dezakegu, 
trafikoari adi egon beharrean gure barneko hizketaldiari 
adi gaudelako)

Etxean: familiari eskatuko diote, bere barneko hizketal-
dian murgilduta egoteagatik,  haiek izandako istripuren 
bat kontatzeko.

Hemen eta orain, barneko 
hizketaldia aldendu

BZS
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Helburuak: ez da ona ez nor bere kabuz isolatzea ez besteak isolatzea; ikas-
kideekin eta bizitzarekin, oro har, elkarrekintza izan beharra dago.

Ideia nagusiak: borondatezko isolamendua, eragindako isolamendua: eskola-
jazarpena.

Baliabideak: egunkariak, ordenagailuak, tabletak, orriak, boligrafoak, etab.

Garapena: irakasleak “ostrazismoak” maila historikoan zer esan nahi duen 
ikertzera bultzatuko ditu. Antzinako Grezian erbesteratzeko hautagaien ize-
nak zeramikazko “ostretan” idazten zituzten, eta hortik dator “ostrazismo” 
hitza. Informazioa bildu ondoren, debateari ekingo diogu. Zerk jarraitzen du 
indarrean ezberdina edo arriskutsua iruditzen zaigun pertsona bat baztertze-
ko lege horretan? Ba al da eskola-jazarpena edo bazterketa zigor horren era 
modernoa?  Zergatik zigortzen dugu arbuiatuz? Ikasleek ahalko balute, gau-
za bera egingo lukete taldekideren batekin? Ezberdina dena edo taldearen 
gorrotoa duena baztertzea garatu gabeko zigorra da. Bazterketa gainditzea, 
aldatzea eta bilakaera izatea merezi dugu. Eta borondatez isolatzen dena? 
Zer dela eta egiten du horrelako zerbait?

Gehiago: irakaslea posta elektroniko bat sortuko du, ikasleek mezu pertso-
nalak edo, nahi izanez gero, anonimoak bidal ditzaten, norbait isolatu edo 
norbait beste ikaskide bat baztertzen ari bada, horretaz ohartarazteko. Ezin 
dugu denbora pasatzen utzi. Zenbat eta lehenago isolamendu-arazoak era-
gotzi, orduan eta hobeto.

Etxean: gurasoekin batera, Tim Burton-en “La melancólica muerte del chico 
ostra” izeneko filma ikusi edo liburua irakurriko dute. Han pertsonaia arraro, 
ezberdin, eta bakartien inguruko kontaketak aurkituko dituzte. Bukatzean, fa-
miliartean “arraroa eta ezberdina” kontzeptuei buruz hausnartuko dute.

“Ostra-umea” izatetik ostrazismora
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http://www.aldeasinfantiles.es
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http://www.youtube.com/watch?v=aZ2wVoGIfBU
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Egin ezazu zerbait 
ingurumenaren alde
Helburuak: nahiz eta gero eta konektatuago gauden 
eta informazio guztia dugun, gure jarrera pasiboa da 
eta guztiontzat garrantzitsuak diren kontuetan bat egin 
gabe jokatzen dugu; esaterako, ingurumenaren alde 
egiteko orduan. Zure denbora partekatzeak eta lagun-
tzeak berezi sentiaraziko zaitu.

Ideia nagusiak: munduaren arazoekin enpatikoa iza-
tea, eta guk bezala pentsatzen dutenekin bat egitea.

Baliabideak: eskukoa, ordenagailuak eta tabletak.

Garapena: irakasleak, taldeka zein banako, inguru-
men-ekintza bat egitea proposatuko du. Ikasleek be-
ren inguru hurbilarekin konektatu behar dute, eta ez 
interneten bidez bakarrik. Besterik gabe, begiak ireki, 
eta haien inguruan “sufritzen” ari diren gune naturalak 
bilatu behar dituzte (auzoko lorategi bat, hondartza bat, 
baratza bat), horiek leheneratzen laguntzeko. Ikaski-
deen edo ingurumen-arazo horiek defendatzen dituz-
ten elkarteen laguntza ere bilatuko dute. Kontua da 
adi egotea, hobetzeko eta aldatzeko aukera zehatzak 
antzematea eta ikustea nola sentitzen diren laguntzen 
dutenean.

Gehiago: ikasleek albiste txiki bat grabatuko dute es-
kukoez gune horiek lehengoratu bitartean. Horren os-
tean, bideoak gelako blogean partekatu eta traola bat 
sortu ahal dute, gainontzeko ikaskideak kontzientziat-
zeko eta egitasmora erakartzeko.

Etxean: gurasoak eta senideak ere ingurumen-ekintza 
batean parte hartzen saiatuko dira, familia-mailan bada 
ere. Denbora eta esfortzu apur batez asko egin daiteke. 
Denak du axola; batez ere, asmoak.

Helburuak: elkarrekin jarduera bat antolatzea, gutxieneko ingurumen-eragina 
eta gehieneko parte-hartzea izanda. Jardueran erabiliko den guztia ingurumen-
eraginaren ikuspuntutik pentsatu beharko da. Nahiz eta ikasle batzuek harreman 
esturik ez izan, ziur helburu bera izateak harremanetan hasten laguntzen diela.

Ideia nagusiak: guztiek hartuko dute parte, taldetxo bereizirik gabe eta kontu 
txarrik gabe; denak batera.

Baliabideak: mahaiak, aulkiak, mahai-oihalak eta paper birziklatuaz egindako 
apaingarriak, platerak, kartoi birziklatuzko edalontziak, egurrezko mahai-tres-
nak eta kartoizko ontziak hondakinak sailkatzeko. Hurbileko produktuak.

Garapena: guztion parte hartzea bultzatzeko, programa bukaerako jai bat 
antolatuko dugu. Horretarako, ikasleek ingurumen-helburu bat aurkitzeko 
konpromisoa hartuko dute: kontsumitzen den guztiak ahalik eta ingurumen-
eragin txikiagoa izan dezala. Kontu ugari hartu beharra dago kontuan: era-
bilitako materialen eta janarien jatorria, musikaren soinu-eragina, etab. On-
gintzazko ekitaldia ere izan daiteke, eta bildutako dirua elkarte solidario bati 
eman. Gainera, lan-taldeetan ez dira lagunekin bakarrik elkartuko, baizik eta 
beste ikaskide batzuekin nahasteko konpromisoa hartuko dute.

Gehiago: talde bat prozesu osoaren segimendua egiteaz arduratuko da eta 
ikastetxe osoari informazioa helaraziko dio sare sozialen bidez (Facebook, 
Instagram, Twitter, edo argazki-album baten bidez Flickr-en)

Etxean: familiei ere egitasmoaren berri emango diete, haiek ere parte har de-
zaten. Janaria prestatu, dekoratuak egiten lagundu edo soinu-ekipoa muntatu 
ahal dute. Ziur guztiek zerbait egin dezaketela.  

Jai “ekoa”, giro onean

246
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Helburuak: taldekideen arteko harremanak sustatzea, jolasa-
ren eta eguneroko elkarbizitzaren bidez. Ikasleak motibatzea 
naturarekiko harremanari esker. Harreman horrek haiek baino 
handiagoa den zerbaiten partaide sentiaraziko ditu, gogoeta 
piztu eta haien adimen espirituala garatuko dute.

Ideia nagusiak: momentuak elkarrekin bizitzea, naturarekiko 
begirunea eta adimen espirituala.

Baliabideak: ikastetxetik hurbil dagoen aterpe bat aukeratzea 
(gune natural batean). Gazteentzako Aterpeen Sareko bat 
aukera dezakezue edo zuen ohiko aterpea.

Garapena: helburua da hainbat egun elkarrekin pasatzea na-
turara egindako irteera batean. Gazteen arteko kolaboratzeko 
dinamikak sustatzea: jinkanak, orientazioko jolasak, bizirau-
teko erronkak edo trebetasun komunikatiboen inguruko taile-
rrak. Naturaz jabetzeko aprobetxatzea (landareak, animaliak, 
geologia), eta gure planetaren partaide sentitzea.

Gehiago: adimen espiritualari buruzko bideoa Francesc To-
rralbarekin, eta bere liburua, Adimen espirituala umeengan.

Etxean: irteera asteburu batean ere egin dezakete eskukorik 
eta ordenagailurik gabe. Horrela,  gau izartsu bat, basoen eta 
erreken arteko bidetxo bat, itsasertzean... gozatzeko aukera 
izango dugu, eta familiartean hitz egin eta inguru naturala par-
tekatu ahalko dugu. 

Elkarbizitza naturan

248
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Zelako zalantza Helburua: eztabaida eta talde-hausnarketa bult-
zatzea, eguneroko egoeretan oinarritutako zalantza etikoen bidez. 
Heldutasun-mailak ezberdintzea: beldurra, berekoikeria eta besteen 
arreta lortzeko itxaropena, justizia, guztien onura edo etika eta giza-
eskubideak.

Ideia nagusiak: zalantza etikoak, autoestimuaren aurrean, norbera-
ren ziurtasun eza.

Baliabideak: hainbat zalantza lantzeko jarduerak: “Ez dakit zer ger-
tatzen den Albertorekin”, lagunen arteko inkomunikazioari eta umo-
re-aldaketei buruzkoa; edo “Zein gelatan zaude”, edo “Bitarteko 
izango dugu?”. 

Garapena: aurkeztutako zalantza bat proposatu ahal diezue ikasleei, 
haien parte-hartzea lortzearren. Enuntziatu erraza irakurri ondoren, 
guztiek bat-batean erantzun beharko dute nola jokatuko luketen edo 
zer egingo luketen. Erantzun-motak beherago jaso ditugu, eta lau hel-
dutasun etiko-mailetako batean kokatzen dira, Manuel Segura peda-
gogoaren proposamenaren interpretazioaren arabera. Proposamen 
hori Kohlberg eta Piageten 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.

Konfiantza munduan gaiaren 
inguruko zalantzari buruzko 
tutoretzak

49
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Helburuak: gazte herabeek edo txepelek izan ditzaketen zailtasunak 
nabarmen egitea. Harremanetarako zailtasunez jabetzea eta iso-
lamendua, edo eskola-jazarpena ere, ahalik eta gehien saihesteko 
jokatzea. Lotsatia izateak ez du esan nahi patologia bat edukitzea, 
baina giza-harremanetan zerbaitek gaizki funtzionatzen duen sintoma 
da, horrek dakarrena kontuan hartuta. Gazte horiei erreparatu behar 
diegu parte hartzera bultzatzen dituzten estrategiak eta tresnak aur-
kitzen laguntzeko.

Ideia nagusiak: herabetasuna harreman sozialerako tresna eza beza-
la ulertuta; barnerakoitasuna, harremanak izateko behar eza bezala; 
fobia soziala, beldurra eta besteekiko harremanak saihesteko ahale-
gina bezala.

Baliabideak: Espainiako Psikologia kontseilu nagusiaren fobia soziala-
ri eta herabetasunari buruzko dokumentua.

Garapena: taldearen soziograma bat burutzea, harremanetarako ara-
zoak dituzten ikasleak edo ikasle lotsatienak antzemateko. Guztiak 
integratzeko modu bat bilatzea: haien autoestimua hobetu; trebeta-
sun komunikatiboei buruzko ikastaroak eskaini; ez sentiarazi gaizki, 
baina beren burua ikusgai jartzeko jasan ditzaketen momentuak bila-
tu; haiek babestu eta, uzkurtu gabe, akuilatu ahal dituzten ikaskideen 
ondoan eserarazi; lantalde orekatu batean eta talde- eta kirol-jardue-
retan sartu; etab.

Gehiago: hemen duzue Murtziako Unibertsitateak aurkeztutako nera-
be lotsatientzako tratamenduari buruzko artikulua.

Etxean: jarrera babesleegiek herabetasuna eta uzkurtasuna bultzatu 
ahal dute. Jarraibideak eman ahal ditugu nerabeak beren burua adie-
razteko askeago sentitzeko eta beren bizitza-arloetan erabakitzera, 
iritzia ematera eta parte hartzera gonbidatzeko eta garai hori gaindi-
tzeko.

Ebaluazio-tutoretza: 
herabetasuna, barnerakoitasuna eta 
fobia soziala ez dira gaitz makalak
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N E R A B E E N  J a r d u n a l d i  n a z i o n a l e a n
i z e n a  e m a n  e z a z u e !
Urtero proiektu honi jarduera bizia eta parte-hartzaile batekin 
ematen zaio bukaera. Autonomia Erkidego guztietako gazte  
batek eta irakasle batek hartzen dute parte jarduera honetan:
Nerabeen Jardunaldi Nazionala.

Egitasmo hau egiten ari bazara eta konfiantzaren balioa lant-
zen ari bazara, izugarri gustatuko zaizu ikasleen ahotsa hain 
truke-jarduera interesgarrira eramatea. Helburua da konfiant-
zaren balioari buruzko onlineko inkesta bat prestatzea zure 
ikaskide guztiekin batera. Horren ostean, bozeramaile bat 
hautatu behar duzue Madrileko topaketa nazionalera joate-
ko. Han gai berari buruz lan egin ahalko du beste ikasle bat-
zuekin, gogoetak egin eta ondorioak atera.

Autonomia Erkidego guztietako ikastetxe batek hartzen du 
parte, eta ikastetxe horrek ikasle bat eta irakasle bat erama-
teko aukera du. 

Nerabeen Jardunaldi Nazionala oso esperientzia aberasga-
rria da; izan ere, hainbat eremu geografikotako eta lan egiteko 
eratako 17 hezkuntza-zentro elkartzea paregabea izaten da. 
Egitasmoak beste irakasle, orientatzaile eta ikasle batzuekin 
egun bat partekatzea ahalbidetzen du. Guztiek dute asko ko-
munean, partekatzeko gogo handia eta balioen heziketan in-
teres handia ere, Aldeas Infantiles SOS elkarteak bezala.

Informazio gehiago edo zuzenean Egun batez, Nerabeen 
Jardunaldi Nazionalean lekua eskatu nahi izanez gero, progra-
maren koordinatzaileari mezu elektroniko bat bidali ahal diozu he-
men. Edo aholku 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 laguntzen ditugu autonomia eta 
askatasun- prozesuan zehar.

• Munduan 571 SOS Haurren Herrixka 
daude, SOS Children’s Villages Inter-
nationalak kudeatuak (Aldeas Infanti-
les SOS Internacional). Erakunde hori 
SOS Haurren Herrixkak Elkarte Nazio-
nal guztien federazioa da.

• Herrixken, Gazte-egoitzen eta Fa-
miliak indartzeko Programen bidez, 
577.166 haur, gazte eta familiei la-
guntzen diegu. 

• Gainera, 656 Haur Hezkuntza zentro, 
zentro sozial, eta Formakuntza-zentro 
ditu, 296.906 haur eta gazte artatzen 
dituztenak.  

• Bestalde, 893.929 tratamendu es-
kaintzen du 77 SOS ospitaleetan, eta 
317.856 per-tsonari laguntzen die 
munduko 23 SOS Larrialdietako Arre-
ta- Programaren bidez.
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ESPAINIAN

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

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

BABESTEKO PROGRAMAK

Autonomia Erkidegoen laguntzaz, babesteko progra-
mek familia-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. Erreferentzia-puntu egonkorra SOS ama 
izango da. Berak zainduko du umea, maiteko du eta 
haren garapen osorako beharrezko trebakuntza es-
kainiko 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 elkarrekin bizi dira. Anai-
arrebak ez sakabanatzeko bermea ematen 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 par-
taide bada —bai beste familia batean, handi batean 
edo profesionalizatu batean—, gure erakundeak 
babesa eta aholkularitza-zerbitzua eskainiko dizkie 
harrera-familia guztiei. Adingabearen, guraso bio-

logikoen eta harrera-familien interesez arduratzen 
gara, uste baitugu harrerak funtzionatzen duela par-
te-hartzaile guztiak pozik eta konprometituta badau-
de.

Lehenengo Harrera eta Balorazio Programa: ba-
liabide espezializatua da. Babesik gabeko egoera 
larrian dauden umeei eta nerabeei aldi baterako eta 
larrialdirako arreta emateko  diseinaturik dago. Bitar-
tean, babesteko neurri edo baliabide egokiena auke-
ratzen da.

GAZTEEN AUTONOMIARI LAGUNDU

Gure lana ez da bukatzen gazteek 18 urte betetzen 
dutenean. Nahi badute, haien garapen-prozesuan 
zehar lagun-tzen jarraitzen dugu. Gazteen beharrei 
erantzuten zaie kontuan hartuta haien erresilentzia-
gaitasuna eta beharrezko babesa emanez. Era be-
rean, trebatu egiten ditugu gizarteratzea eta lanera 
egokitzea lortu arte, haien autonomia eta parte-hart-
zea lortu arte.

PREBENTZIO-PROGRAMAK

Familiak indartzea: familia ahulei sostengua ematea 
du helburu, haien bizimodua hobetzeko eta indartze-
ko. Horrela, haurrak abandonatzea saihestuko da. 

Programa hauek hainbat aukera ematen diete arris-
kuan dauden familien, umeen eta gazteen eskaerei: 
Eguneko Zentroak, Haur Eskolak, Naturan Hezi eta 
Familia Programak.

SOS AKADEMIA

Trebatzeaz, ezaguerak kudeatzeaz, ikertzeaz eta 
erakundearen kalitatea kudeatzeko sistemaz ardu-
ratzen da. Haren arlo nagusiak Trebakuntza Eskola 
Nazionala — erakundeko langile guztien hasierako 
eta etengabeko trebakuntza bermatzen duen esko-
la— eta I+G eta Kalitate Sailak dira. 

Akademiaren eginkizun nagusiak informazioa bila-

tzea, errealitate soziala aztertzea eta etorkizuneko 
eta gaurko egoerei irtenbide eraginkorrak eskaintzea 
da. Akademiatik kanpo,  elkarlanean aritzeko itunak 
eta hitzarmenak sortzen ditu unibertsitate, elkarte eta 
erakunde publiko edo pribatuekin, bere helburuak 
lortze aldera.

LATINOAMERIKA ETA AFRIKA
Espainako Aldeas Infantiles SOS erakundeak Lati-
noamerikako 15 Herrixka finantzatzen ditu: Mar del 
Plata (Argentina); Ricaurte eta Portoviejo (Ekuador); 
San Jerónimo eta Jacotán (Guatemala); Tela, Cho-
luteca eta Tegucigalpa (Honduras); Managua eta 
Juigalpa (Nikaragua); Lima eta Pachacamac (Peru); 
San Miguel, San Vicente eta Sonsonate (El Salva-
dor), eta 3 Afrikan: Agadir (Maroko), Louga eta Zi-
guinchor (Senegal).

Bestalde, Latinoamerikako beste proiektu batzuen 
mantentze-lanak ere gure gain hartzen ditugu; adibi-
dez, Familiak Indar-tzeko Programak, SOS Gizarte 
Zentroak, Lehen Hezkuntza Eskolak, Eguneko Zen-
troak eta Haur Eskolak. Horretaz gain, Ekuatore Gi-
nean eta Senegalen kirurgia-arretarako bi programa 
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 in-
formazio gehiago nahi izanez gero, gure web-orrial-
dea bisitatu:

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

Edo telefono honetara deitu: 902 33 22 22
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