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Ongi etorri 2016/2017 ikasturterako “Atxiki zure ba-
lioei” ediziora, Aldeas Infantiles SOS elkartearen 
heziketa-programa Haur eta Lehen hezkuntzarako. 
Programa hau formatu digital irekian bakarrik eskai-
niko da, eta eskuragai dago bai erabili nahi duten ikas-
tetxe guztientzat bai ikastetxearekin batera edo era 
askean burutzera animatzen diren familia guztientzat.

Begirunea eta elkarbizitza eskola jazarpenaren aurka
EBegirunea gure gizartea oinarritzen den balioa da. Ume-
entzat aurrerapauso ikaragarria da onartzea bestek, ez-
berdina izan arren, antz handia duela berarekin: beharrak, 
nahiak, beldurrak, ilusioak eta eskubide berberak. Ezber-
dintasunei begirunerik izan gabe, ezinezkoa da diskrimina-
ziorik gabeko eta elkar ulertze harreman mundua sortzea. 
Gainera, errespetatzen baduzu, biolentzia ere arbuiatzen 
duzu; izan ere, biolentzia, besteari egindako erasotzat 
ez ezik, zeure buruarekiko erasotzat ere hartzen da. Ho-
rregatik, umeei balio horien inguruan hausnarrarazi nahi 
diegu, haurtzarotik biolentziari EZETZ biribila helarazteko. 
Azken finean, balio horiek dira gure gizatasunaren eta ga-
rapenerako heziketaren bihotza. Errespetutik sortzen dira 
gure biziak arautzen dituzten printzipioak: besteak tratatu 
besteek zu tratatzea nahiko zenukeen bezala, zure es-
kubideen eta betebeharren mugak ezagutu, horiek erre-
gulatzen dituzten arauak eta legeak sortu, besteren mina 
balioetsi, eskua luzatu sufritzen duenari eta zu bezalakoa 
denari...

Ikasturte honetan, eta gure garapenerako heziketaren hel-
buruen arabera, begirunea maila personal batetik jorratuko 
dugu eta elkarbizitza, guztion bizian eta eskolan hedatzen 
den begirunea balitz bezala. Horixe da abiapuntu onena 
eskola-jazarpena bezalako gai kezkagarriari heltzeko. 
Programa ugarik oso modu zehatzean ekin diote arazoa 
konpontzeari; “Atxiki zure balioei” programan, ordea, ara-
zoa modu prebentiboagoan txertatu dugu: munduko bio-
lentzia errotik kentzeko egiteke dagoen lan erraldoiaren 
partea balitz bezala. Umeek, nerabeek eta familiek elkar 
errespetatzen eta elkarrekin bizitzen ikastea nahi dugu; 
betiere edozein biolentzia mota arbuiatuta, biolentziak gi-
zatasuna galarazten digu eta.

Salatu, saihestu, baztertu, berrezi: eskola-jazarpenaren 
aurkako zero tolerantzia

50 zentzuzko tutoretza
Multzo didaktiko bakoitza heziketa-ziklo guztietako tutoretz-
etan garatzeko ariketetan banatuta dago, nahiz eta askok 
ere balio duten ingeles, musika edo heziketa fisiko irakas-
leentzat. Zailtasun-maila erraz doitu ahal duzue eta arike-
tarik errazenak kurtso aurreratuenetara eraman; dena den, 
agian goiko zikloko ariketek maila altuegia dute txikientzat. 
Irakasle bakoitzak erabakiko du zer erabili, eta zailtasun-
maila bere taldeari egokitu ahalko dio. Horretaz gain, or-
denagailua edo arbel digitala baliatzen baduzue, zuzenean 
exekutatzen diren loturak, bideoak eta baliabideak izango 
dituzue.

Familiak programa osatzen du.
Urtero bezala, zuen ikasleen familiek heziketa-programan 
inplikatzea nahi dugu, haiekin batera bakarrik eraiki ahal 
baitugu balioen heziketa modu koherentean. Halaber, gura-
soak zuhurragoak  eta ausartagoak izango dira. Horregatik, 
tutoretza bakoitzak material osagarria du etxean egiteko, 
eta, gainera, materiala eskuragai dago haientzat gure web-
orrialdean. Horrela, guztiek erabili ahalko dituzte eta zuen 
klaseko lana indartu.

Eta gogorarazten dizuegu eskuragai duzuela “Zelako 
Zalantza”, ezbai etikoen inguruko proposamen berritzai-
lea. Proposamen hori zuen ikasleen eguneroko egoeren 
eta adinen parean dago eta etxerako ere proposatu ahal 
duzue.

Mila esker zuen babesagatik. Espero dugu mate-
rial hau gozatzea eta gure boletinera harpidetzea 
www.aldeasinfant i les.es/educa  web-orrialdean. 
Horrela eginez gero, aldizka jasoko dituzue material be-
rriak, ideiak, proposamenak edo beste ikastetxe batzue-
kin anaitzeko aukera, eta Egun batez Diputatuak ekime-
nean parte hartzeko eskatu ahalko duzue. Ekimen horri 
esker, zuen Legebiltzarrean topaketa bat egiteko parada 
izango duzue, ikasleekin partekatzeko egun benetan be-
rezia.

BALIOEN PROGRAMA HAUR 
ETA LEHEN HEZKUNTZARAKO
GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTAROA

  

Laguntzailea:

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

BALIOEN PROGRAMA HAUR 
ETA LEHEN HEZKUNTZARAKO
GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTAROA



Begirunea eta elkarbizitzaren balioak esko-
la-jazarpenaren aurka

Begirunea

Elkarbizitza

Eskola-jazarpenaren aurka

Guri buruzko informazio gehiago

Laguntzailea:

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

BALIOEN PROGRAMA HAUR 
ETA LEHEN HEZKUNTZARAKO
GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTAROA



Begirunea

ZENTZUZKO TUTORETZA 
HEZIKETA-ZIKLO 
GUZTIETARAKO

BALIOEN PROGRAMA HAUR 
ETA LEHEN HEZKUNTZARAKO
GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTAROA



6

Errespetu hitza latinezko respectus hitzetik dator, eta 
“arreta” edo “ardura” esan nahi du. Besteekin arduratu 
eta errespetatu: gure familia, gure lagunak, gure irakas-
leak, bizi garen planeta… eta geure burua. Azken faktore 
hori gure egunerokotasunean kontuan hartzea ezin garran-
tzitsuagoa da; izan ere, zeure burua errespetatzeko gai ez 
bazara —zeure burua zaindu,mimatu, maite, entzun ezin 
baduzu, alegia—, ziur aski zailago egingo zaizu zure ingu-
ruko pertsonak eta bizi zaren mundua errespetatzea. Dena 
hasten da geure buruari erakusten diogun errespetutik.

Zain ezazu zeure burua barrutik eta kanpotik. Zaindu zure gor-
putza, daukazun bakarra baita eta luzaro iraun behar baitizu. 
Errespetuz tratatu, eta eskain iezaiozu dieta anitz eta oreka-
tua, ur ugari eta ariketa fisikoa. Ez duzu esaterik “Niri ez zait 
nire gorputza axola. Txokolatea bakarrik jango dut”, berarekiko 
errespetu falta izango litzateke eta. Zure gorputzari esker, sal-
to egin ahal duzu, korrika egin, jolastu… Eta ez ahaztu zure 
burua mimatzea. Ez utzi pentsamendu negatiboei, gatazkatiei, 
berekoiei edo bekaizkorrei hurbiltzen. Pentsamendu positiboz 
eta alaiz bete ezazu zure burmuina, egunero zure familia eta la-
gunekin disfrutatzeko: borrokarik gabe, hitz eginez, guztiak ongi 
tratatuz, inbidiarik gabe, eta beti gauzen alde onen bila. Zenbat 
eta errespetu handiagoa erakutsi, orduan eta zoriontsuagoa 
izango zara eta gahiago maiteko zaituzte zure ingurukoek.

Besteei errespetua adierazteak oso ongi ere sentiaraziko zaitu. 
Inbidia gainditzen baduzu eta ikaskide baten marrazkiak edo 
idazlana miresteko kapaz bazara eta esaten badiozu, errespetu 
horrek balio bikoitza izango du: bera poztuko da eta zu ongi 
sentituko zara, zuzen jokatu duzu eta. Pertsona hobea bihur-
tuko zara beste taldeak ongi jokatu eta irabaztea merezi zue-
la onartzeko gai bazara eta bukaeran eskua ematen badiozu. 
Edo, irabazi baduzu, eskua ematen badiozu onartzeko ongi 
jokatu duela. Errespetu hori kiroltasuna da eta oso baliotsua da. 

Saiatu zure anaia txikiarekin itun bat egiten: xakean jolastean, 
irabazten duenak bestea zenbait litxarreriatara edo izozki bat 
hartzera gonbidatuko du. Izan ere, biok egindako ahalegina os-
patzea merezi duzue. Hori onartzea errespetu-modu bat da, eta 
berak ere gehiago errespetatuko zaitu zure adeitasun eta mai-
tasun keinuengatik.

Eta ikas ezazu aniztasuna errespetatzen, hori baita bai garape-
nerako bai herri guztiek elkarrekin era orekatuan aurrera egite-
ko heziketaren oinarria. Erraza da zu bezalako norbait errespe-
tatzea, baina gehiago kostatzen da jokatzeko, pentsatzeko eta 
izateko beste modu batzuk onartzea. Gizakiak hainbat herrial-
detan bizi gara, hainbat hizkuntzaz mintzatzen gara, eta, gaine-
ra, hainbat gizarte-maila daude eta oso kultura anitzak daude. 
Jatorria, familia edo jaioterria dela eta, pertsona guztiek gene-
tika eta izaera bakana dute. Baina ez ahaztu, azken finean, guz-
tiok berdinak garela: Lurrean bizi garen gizakiak; aurrera atera-
tzen saiatzen diren gizakiak. Ez du axola zein hizkuntzatan hitz 
egiten dugun, zein koloretakoa den gure azala edo nola janzten 
garen. Guztiok partekatzen dugu mundua eta, harmonian elka-
rrekin bizi gaitezen, elkar errespetatu behar dugu, eta, batez 
ere, gure planeta urdina zaindu.

Gainera, badakizu errespetuak superbotereak ematen dituela? 
Zeure buruarekin, zure ingurukoekin eta naturarekin begiru-
netsua bazara, ia-ia garaiezina izango zara. Pertsona batzuk 
oker dabiltza pentsatzen dutenean errespetua ahuldade-adie-
razgarri dela. Zoriontzeak, eskertzeak, eskaintzeak, emateak… 
ongi sentiarazten zaituzte zu eta zure ingurukoak. Begirunetsua 
bazara, ziur gauza bera jasoko duzula trukean: zure gurasoen, 
zure anai-arreben, zure irakasleen eta zure lagunen errespe-
tua eta maitasuna. Errespetu eta maitasun horrek zoriontsu, in-
dartsu eta boteretsu egingo zaitu. Hegoak eta energia emango 
dizkizu nahi duzun guztia egiteko. “Infinitura eta haratago” bi-
daiatzeko ahalmena emango dizu.
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Ongi zaintzen dut neure burua.
Helburua: umeek gogoan izan zein garrantzitsua den 
haien gorputza eta nola zaindu; adibidez, ikasgelan 
egin ahal diren  gorputz-higiene ohitura hartu ahal dute 
txikitatik.

Ideia nagusiak: gorputza zaindu, mimatu, higiene-ohi-
turak hartu eta errutinak sortu.

Baliabideak: ikasleek haien izena duen orrazi edo ile-
eskuila bat eramango dute klasera eta laguntzarik gabe 
eskuratu ahal duten ikasgelako toki batean utzi.

Garapena: ikasleak haurtzaindegira joaten zirenean, 
irakasleak aurpegia garbitu eta orrazten zituen gura-
soak heldu baino lehen, apain eta eder aurki zitzaten 
ikusten zituztenean. Haur Zikloan umeak nagusiak dira 
eta irakasleak ez die aurpegia garbitu behar, ezta orraz-
tu behar ere. Badakite bakarrik egiten, baina errutina 
txikiak ezarri behar dituzte. Irakasleak klaseko azken 
hamar minutuak utziko dizkie ikasleei, haiek higiene-
ohitura pertsonalak egin ditzaten: eskuak eta aurpegia 
garbitu edo orraztu. Horrela, gurasoek, aiton-amonek 
edo haien bila etortzen den pertsonak txukun-txukun 
ikusiko dituzte. Eta era ordenatuan egingo dute, ikas-
kideak errespetatuz.

Etxean: gure gurasoekin eta anai-arrebekin hitz egingo 
dugu eta han ere konpromisoa hartuko dugu: goizero 
aurpegia garbi eta ongi orraztuta ateratzeko errutina 
hartuko dugu. Beharrezkoa bada, hamar minutu lehe-
nago altxatuko gara, agian komunean denbora gehiago 
pasatu behar dugu eta.

Gehiago: Aurpegia eta eskuak garbitu eta orrazten ga-
ren bitartean, irakasleak honako kanta hau jarri ahal du 
Youtube-n: ikusi lotura. Horrela, ongi pasatzeaz gain, 
hiztegia ikas dezakegu ingelesez: “wash you face, 
comb your hair” 

Helburua: Gure gorpu-
tzaren, gure gaitasunen 
eta gure izaeraren alde 
positiboak ezagutu. 
Beste ezeri baino lehen, 
geure buruari zor diogu 
errespetua, eta geure 
burua errespetatzeko, 
maite behar dugu eta 
gure ahalmenaz jabetu.

Ideia nagusiak: mai-
tasuna, baikortasuna, 
autoestimua eta norbe-
raren buruarenganako 
segurtasuna.

Baliabideak: DIN A4 
orriak eta koloretako 
margoak marrazteko.

Garapena: ikasleek beren burua marraztuko dute orri batean. Horren ostean, 
banan-banan klasearen aurrean jarriko dira eta ikaskideek zerbait positiboa 
esango dute: itxurari buruz, janzkerari buruz, portaerari buruz, etab. Irakasleak 
komentario positibo guztiak jaso, ikaslearen marrazkiaren inguruan idatzi eta 
adjektiboak edo esaldi laburrak erabiliz laburbilduko ditu. Guztiak atera dire-
nean, irakasleak irakurriko du zer idatzi duen marrazki bakoitzaren  inguruan 
ikasleak kontziente izan daitezen dauzkaten dohainez, beren burua gero eta 
gehiago maite dezaten eta beren burua errespeta dezaten.

Etxean: Familiako guztiek beren burua marraztuko dute DIN A4 orri batean eta 
gainontzekoei buruzko gauza politak eta positiboak esango dituzte. Heldu bat 
marrazkietan komentario guztiak idazteaz arduratuko da. Marrazkiak hozkai-
luan itsatsiko dituzte, sukaldera joaten diren bakoitzean, gogora ditzaten haien 
familiak haiei buruz pentsatzen dituen gauza positibo guztiak.

Gehiago: astero ikasle bat klaseko protagonista izango da. Haren marrazkia 
arbelaren ondoan jarriko dute, guztiek ikusi ahal izateko. Gainera, ilarako le-
henengoa izango da klasera sartzean eta ateratzean. Bestalde, bera edo bere 
familia agertzen den argazkiak, jostailuak edo liburu kuttunenak ekarri ahalko 
ditu, ikaskideak haiekin jolastu ahal izateko. Maiteko zaituzte eta zeure burua 
maiteko duzu.

21 2
Maite ezazu zeure burua!

H H
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Helburua: jabetu klase berean ere ikasle guztiak ezberdinak direla: gurasoak beste 
leku batekoak izan ahal dira, kultura edo ohitura ezberdinak izan edo beste herrialde 
batzuetako hizkuntzetan mintzatu. Ezberdintasun horiei guztiei esker gauza interes-
garri ugari ikasiko dugu eta, gainera, ezberdintasunak errespetatzen baditugu, gizaki 
hobeak izango gara.

Ideia nagusiak: aniztasuna, kulturaniztasuna, ohiturak, munduko jakiak eta jana-
riak.

Baliabideak: ikasleek etxetik ekar ditzaketen jantzi tradizionalak; gurasoen sorte-
rriaren plater, postre edo jakiak —arazo handirik gabe ekar badezakete—; mahai-
oihal bat, ezpainzapiak.

Garapena: “Aniztasunaren eguna” ospatu. Egun hartan, ikasleek beren guraso edo 
aiton-amonen zonaldeko edo herrialdeko jantzi tradizionalak jantziko dituzte gainon-
tzekoei zenbait ohitura eta nondik datozen azaltzeko. Plater edo postreren bat ere 
eraman ahal dute, guztien artean prestatuko duten mahai handi batean partekatzeko.

Etxean: beste herrialde bateko errezeta errezen bat bilatuko dugu. Ez dugu errezeta 
ezagutu behar, baina dastatzeko gogoa izan behar dugu. Gure gurasoekin erosiko 
ditugu osagaiak, eta haiek lagunduko digute sukaldean prestatzen. Familia osoare-
kin partekatu eta zapore berriak gozatu gozatuko ditugu.

Gehiago: munduko musikak entzutea proposatu ahal zaie ikasleei. Irakaslea 
Youtube-n sartuko da, eta ikasleei munduko hainbat lekutako artisten abestiak jarriko 
dizkie. Ikasleek ere abesti zehatzen bat entzutea proposatu eta leku jakin bateko 
musika-tresnak eta erritmoak erabili ahal dituzte.

Aniztasunaren eguna. Gainontzekoak zoriondu.

23 4
IN

Helburua: ez al da egia guztioi gustatzen zaigula gau-
za politak eta positiboak entzutea? Horixe baietz, bai-
na dena ez datza horretan. Ematea ere garrantzitsua 
da nor bere buruarekin ongi sentitzeko eta nork bere 
burua eta besteak errespetatzen ikasteko. Oso garran-
tzitsua da, alde batetik,  ingurukoak zoriontzea zerbait 
ongi egiten dutenean, eta, bestetik, zure maitasuna eta 
adeitasuna erakustea, berezi senti daitezen. Horrela 
eginda, guztion autoestimua hobetuko da.

Ideia nagusiak: elkarrekiko begirunea, laguntasuna, 
eskuzabaltasuna, elkarbizitza, elkarlana.

Baliabideak: ikastetxeko heziketa fisikorako txandala 
edo kirol-arropa; futbol-ateak; saskibaloi-saskiak; es-
kubaloi- sareak.

Garapena: Heziketa Fisiko irakasleak sei taldetan ba-
natuko ditu ikasleak, eta talde bakoitzak kapitain/entre-
natzaile bat aukeratuko du; jarraian, jarrita ez badaude, 
futbol-ateak, saskibaloi-saskiak eta eskubaloi- sareak 
jarriko dituzte. Taldeak hamar minutuz arituko dira ki-
rol bakoitzean. Irakasleak erabakiko du nor jolastuko 
den noren kontra. Ikasleak txandakatuko dira kapitain/
entrenatzailea izateko. Paper hori betetzen duena ez 
da jolastuko eta, komentario positiboen bidez, ikaski-
deak animatzen eta motibatzen arituko da, haien onena 
eman eta ahalik eta gehien ahalegin daitezen. Lehiake-
taren bukaeran, talde guztiek elkarri emango diote es-
kua eta elkar zorionduko dute parte hartu izanagatik.

Etxean: gure familiaren “kapitain” bihurtu eta gainon-
tzekoak zorion ditzakegu ongi egiten dituzten gauzen-
gatik: janaria prestatzeagatik, landareak ongi zaintzea-
gatik, logela txukun izateagatik…

Gehiago: lehiaketa bukatzen denean, ikasleek banan-
banan esango dute ea uste duten kapitain/entrenatzai-
learen kemenak lagundu dien hobeto egiten eta ahalik 
eta gehien saiatzen. Horren ostean, taldeak berriro 
elkartu eta kapitain/entrenatzaileari haren izaeraren 
eta portaeraren gaineko gauza positiboak esango di-
zkiote.

H H
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Nor naiz ni?

Helburua: gure familia-
jatorrian eta kultura-jato-
rrian sakondu; informa-
zioa bildu jakiteko nondik 
gatozen eta nor-tzuk ziren 
gure arbasoak, horrela 
ulertuko baitugu zergatik 
garen garen modukoak 
eta zergatik portatzen 
garen modu jakin batean. 
Gure jatorria eta gure 
ikaskideena uler-tzeko 
beste modu bat da, baita 
gure iraganari eta anizta-
sunari errespetua erakus-
tekoa ere. 

Ideia nagusiak: informazioa bildu, historia aztertu eta jatorria errespetatu.

Baliabideak: kartulinak, errotulagailuak eta familiako albumetako argazkien 
kopiak.

Garapena: ikasleek beren aiton-amonak eta gurasoak elkarrizketatuko dituzte 
haien jatorriaren inguruko informazioa lortzeko: non eta noiz jaio ziren, zenbat 
anai-arreba duten edo zuten, ea zerbait ikasi zuten, lanean ari diren edo ari 
ziren eta zertan, zeintzuk diren haien zaletasunak, etab. Argazkiak ere eskatu 
behar dizkiete lortutako informazioa irudiztatzeko. Horren ostean, komentatu 
beharko dugu zer gertatu zen urte haietan historia-mailan gure aiton-amonak 
eta gurasoak hazi eta bizi ziren lekuan. Garai hartako argazkiak ere bilatu be-
harko ditugu Interneten. Informazio hori guztia bilduta, azkenik “Nor naiz ni?” 
izeneko poster bat egingo dugu.

Etxean: gure jatorria “ikertzen” jarraitu ahal dugu: senide gehiagorekin hitz 
egin ahal dugu, argazkiak bilatu edo familiaren bideo zaharrak ikusi, baldin 
baditugu.

Gehiago: aiton-amonen bat gonbidatu ahal dugu klasera azaltzeko zein his-
toria-momentutan jaio zen, zein zen egoera ekonomikoa, ohiturak, gustuak... 
Oso garrantzitsua da gure iraganaz eta jatorriaz jabetzea, behar bezala erres-
petatzeko eta nor garen eta nondik gatozen ulertzeko.

Iseka egitea, debekatuta. 
Hitz mingarriak.
Helburua: gure autoestimua hobetzen lagundu ahal digu-
ten bezala, hitzek ere min egin ahal digute; adibidez, ikas-
kideei iseka egiten diegunean. Segundo-hamarrenetan 
agertzen diren hitzek gaizki sentiarazi ahal gaituzte denbo-
ra luzez. Hori saihestea ere begirunea erakustea da.

Ideia nagusiak: hitzak, iseka, erantzukizuna, hausnar-
keta, jokaera-arauak.

Baliabideak: DIN A3 kartulina, erregela eta errotulagai-
luak.

Garapena: batzuetan iseka egiten diegu ikaskideei edo 
haiei buruzko komentario negatiboak egiten ditugu, kon-
turatu gabe zein mingarriak izan daitezkeen. Irakasleak 
iseka, kritika edo irainekiko “zero tolerantzia” kanpainari 
ekingo dio. Ostiral goizetan batzar bat egingo dute ikas-
leek, eta bertan esan ahalko dute ea ikaskideren batek 
hitz gaitzesgarri, mingarri edo iraingarriren bat esan 
dien, aipatu gabe nor den ikaskide hori. Irakaslea aste-
tan zatitutako taula bat egingo du, eta hitzak zenbatuko 
ditu. Ikasleek azalduko dute zergatik sentiarazten dituz-
ten gaizki hitz horiek, guztiek horren inguruan hausnar 
dezaten. Asteren batean inork irainik edo burlarik jaso-
tzen ez badu, sari bat jasoko dute: arratsalde oso bat 
nahi dutena egiteko.

Etxean: etxean ere, “zero tolerantzia”. Gure gurasoekin 
eta anaia-arrebekin hitz egingo dugu, eta gaizki sentia-
razi edo mintzen dituzten hitzak edo komentarioak ez 
erabiltzen saiatuko gara. Ez helduen artean ez haurren 
artean, ezta helduen eta haurren artean ere. Isekarik 
eta irainik gabeko astean guztientzako saria egongo da; 
adibidez, zinemara joan.

Gehiago: zalantzarik gabe jakiteko zein hitzek sentia-
razten gaituzten gaizki eta triste, “zerrenda beltz bat” 
egingo dugu. Ikasle bakoitzak hitz edo burla bat propo-
satuko du zerrendan sartzeko. Irakaslea kartulina batean 
idatziko ditu, eta ageriko leku batean jarriko du.
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Helburua: ulertu gizaki guztiak berdinak eta, aldi berean, ezberdinak garela 
eta guztiok errespetatu behar dugula eta errespetua merezi dugula, gure itxura 
alde batera utzita. Edertasuna kontzeptu abstraktua eta aldakorra da; gure bar-
nean dago, gure izaeran eta portaeran.

Ideia nagusiak: edertasun kontzeptua aztertu, barnea landu eta zintzoak izan.

Baliabideak: pantaila digitala edo DVDa, kuadernoak eta arkatzak edo boligrafoak.

Garapena: “Ederra eta Piztia” pelikula ikusiko dugu. Filmak Ederraren istorioa 
kontatzen du: Ederra manera oneko neska zintzoa harrapatuta geratu da itxu-
ra basati eta krudeleko Piztiaren gazteluan, bere aitaren bizia salbatzearren. 
Ederra eta Piztia elkarrekin biziko dira hainbat astetan. Bolada hartan Piztia 
hain izango da maitekorra eta detailezalea, non azkenean maiteminduko baiti-
ra, Piztiaren itxura desatsegina gorabehera. Ikasleek pelikularen irakaspenari 
buruzko idazlana egingo dute.

Etxean: gurasoei, aiton-amonei eta osaba-izebei galdetuko diegu zergatik 
maintemindu ziren haien bikotekidearekin.

Gehiago: beste garai bateko argazkiak eta margoak erakutsi; horietan agert-
zen diren pertsonaiak edertzat hartzen zituzten garai hartan, baina gaur egun 
ez lituzkete edertasun-kanonak beteko. Azaleko balorazioari, itxurari eta modei 
buruzko gogoeta egingo dugu.

27 8
Nire gorputza nirea da.
Helburua: ulertu geure burua errespetatzea oinarrizko 
kontua dela, besteak ere errespetatu nahi baditugu; ho-
rrek esan nahi du, gure gorputzaz gain, gainontzekoe-
kin zer nolako harreman fisikoak ditugun ere zaindu eta 
babestu behar dugula. Hainbat kontu adierazten ikasi 
behar dugu: zer gustatzen zaigun, zer ez eta non jar-
tzen ditugun gure mugak. 

Ideia nagusiak: hausnarketa, autoestimua, ukitze fi-
sikoa, ez-hitzezko komunikazioa, asertibotasuna.

Baliabideak: paketatzeko papera eta errotulagailu bel-
tzak, berdeak eta gorriak.

Garapena: Gure gorputza gurea da, eta guk geuk 
erabakitzen dugu nola hurbildu nahi dugun gainontze-
koengana. Guztiek ez dituzte muga berberak, nahiz eta 
familia edo lagunen artean egon. Askori ez zaie gusta-
tzen beste inork ilea ukitzea, musuak edo besarkadak 
ematea, eskua ematea, bizkarrean zapladak jasotzea 
eta abar. Gutxi gorabehera metro eta erdiko paketatze-
ko paper zatiak moztuko ditugu, bat ikasleko. Bikoteka, 
haien siluetak marraztuko dituzte txandaka. Jarraian, 
errotulagailu berdea baliatuko dute harremanetan era-
biltzeko arazorik ez duten gorputz-atalak nabarmentze-
ko eta gorria, intimitatean gorde nahi dituztenak adie-
razteko. Marrazkiak ikusgai jarri eta ezberdintasunak 
balioetsiko dituzte.

Etxean: helduek argiago dute —eta irmoz adierazten 
dute— beste heldu batengana hurbildu nahi duten ala 
ez, baina, haien seme-alabei dagokienez, ez dituzte 
muga horiek aintzat hartzen. Umeek keinuren batez 
adieraziko diete noiz ez dien ukitzeak atsegin egiten: 
bekokian musuak ematean, burua igurztean, atximur 
maitekorrak egitean, etab. Helduek egiten duten bakoi-
tzean, umeek adostutakoa gogoraraziko diete esan-
dako keinuaz. 

Gehiago: ez-hitzezko komunikazioari eta beste gi-
zarte batzuetako agurtzeko moduei buruzko informa-
zioa bilatu: Frantzian musu asko eman ohi dizkiote 
elkarri, guk baino gehiago; japoniarrek, berriz, burua 
aurrera makurtzen dute; eta inuitek, esaterako, beren 
sudurrak elkarren kontra igurtzen dituzte.

Polita ala itsusia? 
Garrantzitsuena barrenean dago.
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Helburua: ikastetxeetan gero eta garrantzi handia-
goa ematen zaio taldeka eta proiektuka lan egiteari, 
ikasleek ikas-prozesuan modu aktiboan parte har de-
zaten. Sistema horrek ongi funtzionatzeko, ikasleek 
taldeka lan egiten ikasi behar dute, eta arduratsuak, 
puntualak eta ikaskideekin eta haien lan egiteko mo-
duarekin begirunetsuak izan behar dute.

Ideia nagusiak: elkarlana, puntualitatea, ardura, 
aniztasuna eta hizketa.

Baliabideak: kontsultarako liburuak, Interneterako 
konexioa duen ordenagailua, Power Point-a edo ant-
zekoa.

Garapena: irakasleak 4 edo 5 ikasleko taldeak egingo 
ditu, eta ikasgai-zerrendaren atal bati buruzko proiek-
tu bat egiteko eskatuko die. Taldeek modu orekatuan 
banatuko dute lana, eta egindakoa komunean jartze-
ko data bat aukeratuko dute. Guztiek hitzemango dute 
ezarritako epea errespetatuko dutela, arduraren eta 
gainontzeko ikaskideekiko begirunearen erakusgarri. 
Behin informazio guztia izanda, elkartu eta eztabai-
datuko dute nondik heldu lanari, zein datu erabili eta 
zein ez eta zer itxura emango dioten  aurkezpenari. 
Jarraian, Power Point-a edo antzeko programa bat 
erabiliko dute datuak sartzeko, eta irakasleak esan-
dako egunean aurkeztuko dute lana. 

Etxean: taldeka lan egiten saiatu. Igande arratsal-
deetan familia osoak hurrengo asterako “ekintza 
plan” bat diseinatuko du. Etxeko lanak banatuko di-
tuzte, eta kide guztiek aginduko dute berenak egin-
go dituztela modu arduratsuan eta garaiz, familiaren 
egunerokotasuna erosoa eta arina izan dadin.

Gehiago: klasean ere taldeka lan egiteko aholku 
erabilgarriak irakurri ahal dira web-orrialde honetan: 
aulaPlaneta (ikusi lotura)

Helburua: harmonian bizitzeko, elkar errespetatu behar dugu. Gure gizartean 
oinarrizko elkarbizitza-arau batzuk daude, eta horiek ez betetzeak eragotziko du 
gure egunerokotasuna.

Ideia nagusiak: elkarbizitza, jokaera-arauak eta mugak.

Baliabideak: DIN A3 kartulina, errotulagailuak, zeloa eta kolore deigarriko peto bat.

Garapena: egun bat aukeratuko dugu guztiek nahi dutena egin dezaten, besteak 
molestatzen dituzten ala ez pentsatu gabe. Esperimentu honetan jokaera guztiak 
ikaragarri puztu behar dituzte —baita  antzerti-forma eman ere— ikusteko arau-
rik gabeko nahiak bateraezinak direla elkarbizitzarako (batek beste batengandik 
zerbait nahi du, beste batek ozen abesten du...) “Talka”  egiten dutenean, “Bai, 
axola du!” oihukatuko dute erakusteko gizalege ezak ondorioak dituela. Jarraian, 
bi kontuz hausnartuko dute: arauen jatorriaz eta arauak apurtzen dituenaren-
tzako zigorrez. 

Etxean: elkarbizitza hobetzeko, zein jarrera alda genezakeen komentatuko 
dugu: komuneko papera bukatzen denea, aldatu; bolumen egokian musika ent-
zun edo telebista ikusi; jostailuak jaso; eta abar. Elkarrekin bizi behar dugula kon-
tuan hartzen badugu eta esfortzu txiki bat egiten badugu, guztiok irabaziko dugu.

Gehiago: ikastetxeko jantokira ariketa eraman. Han hainbat arau ezarri ahal 
dira: ez jarri beti lehengoa ilaran, ez hartu jango dugun baino janari gehiago, 
ikaskideak ez molestatu, etab.

Sudur puntan jartzen zaidana egiten dut, 
eta zer?

Helburua erdietsita eta garaiz.
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Helburua: elkarbizitzaren kontuei buruz hausnartu. 
Kontu horiek suposizio praktikoetan oinarrituta dau-
de eta norberaren inplikazioa edo erabakiak hartzea 
dakarte. “Zelako zalantza” izeneko programak “ Atxiki 
zure balioei” izenekoa osatzen du, eta aukera ema-
ten du bai klasea dinamizatzeko bai jolasteko, betiere 
praktikotasuna kontuan hartuta. Proposamen errazak, 
umeak aukerak egin ditzaten eta beren heldutasun-
maila froga dezaten.

Ideia nagusiak: gogoeta, etika eta kasu praktikoak.

Garapena: www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas 
web-orrialdean sartu, eta Lehen Hezkuntzarako pro-
posamenen bat aukeratu, nahi duzun arloan: pertso-
nalean, komunikatiboan edo sozialean. Nahiz eta ha-
mabostaldiro proposamen berriak jarri, hemerotekan 
interesgarri suerta dakizuen zalantzen base zabal bat 
aurkituko duzue. Guztiek, modu batean edo bestean, 
norberarekiko eta besteekiko  errespetuari egiten diote 
erreferentzia.

Etxean: “Zelako zalantza” programa familiei ere es-
kaintzeko pentsatua dago. Familiako guztiek aukera 
baten edo besteren alde egin dezakete, kontuan hartu-
ta ez dagoela ez ongirik ez gaizkirik eta aukera bakoi-
tzak bakarrik erakusten duela heldutasun-maila etiko 
jakin bat.

Errespetuaren inguruko 
zalantzei buruzko tutoretzak.

Helburua: eskolako taldea izanda, geure eskubideak eta betebeharrak eratu. 
Nagusiak gara eta helduek ez digute esan behar zertarako dugun eskubidea 
edo zer egin behar dugun. Guk primeran dakigu. Autonomoak eta arduratsuak 
izaten hasi behar dugu. Lortzen badugu eta arauak aintzat hartuta jokatzen 
hasten bagara, helduek errespetatuko gaituzte.

Ideia nagusiak: ardura, sen ona, arauekiko begirunea eta tolerantzia.

Baliabideak: ordenagailua, testu-prozesadorea eta inprimagailua, DIN A3 
orriak eta errotulagailuak.

Garapena: irakasleak eta ikasleek klaseko ordu libre bat bilatuko dute elkarbi-
zitzaren gainean oro har mintzatzeko, eta ikastetxeko elkarbizitzaren gainean 
ere bai. Guztiek hartuko dute parte eta ordenagailuan ikasleen eskubideen ze-
rrenda idatziko dute; iritzia adierazteko eskubidea, kasu. Betebeharren zerren-
da ere egingo dute: entzun, ikasgela garbi eta txukun izan edo inori isekarik ez 
egin, besteak beste. Behin zerrendak eginda, guztientzako kopia bat inprima-
tuko dute. Haien izena idatziko dute, eta, betebeharren bat betetzen ez dute-
nean, ixa bat jarriko dute. Norbaitek hiru ixa jartzen baditu, klasearen aurrean 
azaldu beharko du azaltzeko zergatik ez duen bete adostutakoa.

Etxean: gurasoei galdetuko diete zein eskubide eta betebehar dituzten lan-
tokian eta zein ondorio dituen arauak ez betetzeak. Horrela jabetuko dira ze 
nolako ondorioak izan ahal dituen beste arlo batzuetan ezarritako jarraibideak 
ez errespetatzeak.

Gehiago: Pinterest-en sartu —ikusi lotura—, eta han ikastetxeetako geletako 
eskubideei eta arauei buruzko oso kartel, horma-irudi eta bideo interesgarri eta 
dibertigarriak ikusi ahalko dituzue.

Gure klaseko eskubideak eta 
betebeharrak. Guk eginak, bozkatuak eta 
kontrolatuak.
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Helburua: irakaslea jabetu gelako ikasleen arteko begirune-harremanez, bai 
nesken eta mutilen artean bai nota onak eta nota txarrak ateratzen dituztenen 
artean bai popularren eta bakartien artean. 

Ideia nagusiak: irudi orokorra egin, taldea ebaluatu, jarrera errespetugabeak 
errotik kendu, bakardare-egoerak saihestu.

Baliabideak: kuadernoa eta boligrafoa apunteak hartzeko.

Garapena: geletan gero eta ohikoagoa da irakasleak batzarrak antolatzea 
taldeak bere sentimenduei, kezkei eta gerta daiteken gatazkei buruz hitz egi-
teko; dena den, ikasle guztiak ez dira mintzatuko era naturalean eta guztiz 
zintzoan haien ikaskideez inguratuta. Hori dela eta, irakasleek banan-banako 
tutoretzak antolatuko ditu ikasle guztientzat. Tutoretza horietan, irakasleak 
ikasleak animatuko ditu adieraztera nola sentitzen diren taldean, isolatuak 
sentitzen diren, populartzat hartzen duten beren burua, eroso dauden, gai-
nontzekoekin gatazkarik duten eta abar. Irakasleak informazioa jaso eta az-
tertuko du. Azkenik, klasean komentatuko ditu emaitzak, izenik aipatu gabe.

Gehiago: gelako ikasleen arteko harreman sozialaren gaian sakondu nahi 
izanez gero, web-orrialde honek proposatzen duen soziograma bat egin ahal 
dugu: ikusi lotura.

Ebaluatzeko tutoretza:
Nola egin zure taldearen soziograma bat.

Errespetatzeak besteak aintzat hartzea edo ezer egin 
baino lehen besteengan pentsatzea esan nahi badu... 
zer da ingurumena errespetatzea? Bada, antzeko kontu 
bat: pentsatzea gure ekintza guztiek eragina dutela eta 
aztarna bat uzten dutela ingurumenan.

Gure planetak orekari eustea eta baliabideak ez agor-
tzea nahi badugu, oso kontuan hartu behar dugu egiten 
dugun guztia. Errespetua adieraztea ez da pentsamen-
du positiboak izatea edo naturari maitasuna erakustea 
bakarrik, baizik eta benetako ekintzak burutzea. Ingu-
rumena errespetatzen duzula esatea ongi dago, baina 
are hobeto dago egunero adieraztea.

Ez da hain zaila, zure partea betetzea besterik ez baita. 
Nola? Ohitura jasangarriak hartuz. Esaterako, kontu-
ratu beharra dago energia, ur edo baliabide mugatuak 
ditugula, agortu ahal ditugula. Horrexegatik da hain 
garrantzitsua etxean edo ikastetxean sortzen ditugun 
hondakinak birziklatzea. 

Plastikozko ontziak, latak, metala edo briikak bereizi 
eta zaborrontzi horira eraman; papera eta kartoizko 
ontziak, zaborrontzi urdinera; eta beirazkoak, berde-
ra. Horrela eginda, material horiei bigarren bizitza bat 
emango diegu, eta ez dugu material berriak erabiliko 
bagenitu besteko energia edo beste lehengai eta ur 
kontsumituko. Ingurumenarekiko errespetua adieraz-
teko modu bikaina da.

Birziklatzeko tutoretzak.

Begirunea
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Helburua: hondakinak ez dira “zaborra”. Produktu guz-
tiak zeregin bat izateko diseinatzen dira, eta, zeregina 
beteta, geratzen dena hondakinak dira. Dena den, ho-
rrek ez du esan nahi ez direla erabilgarriak. Hondakin 
organikoak  manipulatzean eta landareak elikatzeko 
nola bihurtzen diren berriro erabilgarri ikustean, umeek 
bizitza-zikloa ulertzen dute eta lehen agian konnotazio 
negatiboa zuenari haren benetako balioa itzuliko diote.

Ideia nagusiak: berrerabili, baliatu eta landatu; honda-
kinak, materia organikoa eta natura.

Baliabideak: ontzi handiak eta zaku itxurako poltsak. 
Lorezaintzarako palak eta eskuareak.

Garapena: konpostagailu bat egingo dugu material 
organikoarekin konposta edo ongarria ekoizteko. On-
garria bakterioek eta onddoek egindako prozesuaren 
emaitza da: material organikoari erasan eta suntsitzen 
dute, deskonposizioa burutu arte. Hainbat hondakin 
erabili ahal dugu konposta egiteko: hostoak, bela-
rra, ortuariak, lastoa, kimatutako adarrak, zerrautsa, 
errautsak, kafe-hondarrak, infusio-poltsatxoak, arrau-
tza-oskolak, barazkiak, fruta eta ortuari-hondarrak, 
zuri-beltzeko egunkariak, jogurtak (ontzirik gabe, ho-
riek zaborrontzi horian bota behar), kortxoak, sukal-
de-papera, entsaladako olioa... Dena den, ez dago 
haragirik, arrainik, hezurrik edo barazki ustel gehiegi-
rik botatzerik, kiratsa darielako eta  gehiegi hartzituko 
delako.  Bestalde, debekatuta ere badago eskobatzeko 
hautsa, gorotzak, egurra, kola edo berniza botatzea, 
toxikoak baitira. Hondakinak zenbat eta birrinduago 
egon, orduan eta hobeto. Gainera, hezetasuna behar 
dute. Hauxe ibilbide luzeko ariketa da, konpostak hiru 
hilabetetik sei hilabetera bitarteko denbora behar baitu 
prest egoteko. Beraz, lehenengo hiruhilabetean presta-
tuz gero, udaberrian jasoko ditugu fruituak.

Etxean: familiarekin lorezaintza-zentro bat bisitatu, eta 
zenbait ongarri motari buruz hitz egin, etxean egin du-
guna komentatzeko. Gure konpost-depositua ere jarri 
ahal dugu terrazan, balkoian ala patioan.

Gehiago: Honako bideo honetan ikus dezakezue nola 
egiten den konpostagailu bat modu errazean: ikusi lo-
tura.

Konposta egingo dugu.

Helburua: material mota guz-
tiak kontsumorako eta pertso-
nen ongizaterako ezaugarri 
onuragarriengatik baloratu. Ez 
baztertu material bat edo beste: 
guztiek abantailak dituzte, eta 
horregatik beragatik aukera-
tzen ditugu.

Ideia nagusiak: erabilgarrita-
suna, funtzionaltasuna, mate-
rialak, ezaugarri fisikoak (pisua, 
bolumena, zurruntasuna, mal-
gutasuna...)

Baliabideak: umeek berek 
ekarritako hainbat materialezko 
ontziak, edo ikastetxeko sukal-
dean edo beste zerbitzu ba-
tzuetan lortutakoak (bulegoko 
tresneriaren ontziak, etab.).

Garapena: taldeka, umeek on-
tzi mota bat jasoko dute. Mahai batean, metalezko ontziak; adibidez, freskaga-
rrienak edo kontserbarenak —nahiz eta horiek ere bi mahaitan egon litezkeen, 
hain ezberdinak izanda—. Beste mahai batean, kartoizko ontziak. Hirugarren 
batean, brikak. Laugarren batean, PETezko botilak (polietilen tereftalato). Bos-
garren batean, poliestireno hedatuzko ontziak (frutarako ontziak, kasu). Tal-
deek materialaren ezaugarriei buruz hitz egingo dute. Materiala ukitu, begiratu, 
neurtu eta zertarako balio duen komentatuko dute, ea asmatzen duten zergatik 
duen erabilera hori. Jarraian, testu txiki bat idatziko dute. Testuan ontziari berari 
“hitz egingo diote” pozteko asmoz, haren ezaugarri onenak eta harro sentitze-
ko abantailak azalduz; hau da, nola laguntzen dion jendeari haren eguneroko 
bizitzan.

Etxean: hozkailua eta armairuak irekiko ditugu ikusteko zeir ontzi mota dauden. 
Aukeratzeko mota batzuk daudenean, zergatik dugun gustuko ontzi mota bat 
edo beste bat komenta dezakegu (botila edo brika esnerako; brika, metala edo 
potea saltsa baterako...)

Gehiago: supermerkatuetako katalogoak jakinminez begiratu; bizitzaren eremu 
askotan ontziak agertzen direla ohartu (komunean, bulegoan, litxarrerietan...)

Autoestimua igo zure ontziari: 
zer daukan onetik.
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Ontzia bere helmugara
iristen ez denean, naturak 
sufritzen du.

Helburua: ingurumenari begirunea izateko sentsibilizatu. Zaindu ezean zer 
gertatuko litzatekeen pentsatzeko kapaz izan. Ikusi nola lagun dezakegun 
guztiok —nor bere mailan— hobetu ahal dugun partean.

Ideia nagusiak: norberaren erantzukizuna, ohiturak eta ingurumen-ondorioak.

Baliabideak: ontziak, pintura, itsasgarriak eta koloretako paperak (zeta, pi-
notxoa, zelofana) eta burruntxien edo izozkien tankerako makilatxoak. Kar-
toizko kutxa handi bat txotxongilo-antzezpenak egin nahi baditugu, eta kartu-
linak dekoratuak egiteko.

Garapena: umeek istorio bat asmatuko dute, modu positiboan azaltzeko 
gauzak ongi egitearen ondorioak. Honela hasiko da istorioa: “Hauxe da in-
gurumena errespetatzen zuten ume batzuen istorioa. Hauxe egiten zuten:...” 
Protagonistak ontzi birziklatuez egindako txotxongiloak izango dira.

Etxean: Youtube-n gai hau  jorratzen duten istorioak bilatu: ze baliogarria den 
birziklatzea eta ingurumena errespetatzea, guztiok planeta garbiago izateko.

Gehiago: “Irakasleek axola dute” izeneko lehiaketa antolatzen du urtero Eco-
embes elkarteak. Lehiaketa horretan irakasleei eta ikasleei aukera ematen 
zaie ingurumen-arazoei buruz mintzatzeko. Informazio gehiago hemen: ikusi 
lotura.

Ingurumena errespetatzen zuten umeak.

Helburua: irudikatu ingurumenarekiko errespetu eza-
ren ondorioak. Lotu errespetu horrekiko norberaren 
konpromisoa eta birziklatzeko ohiturak.

Ideia nagusiak: zirkuitoak, zabortegiak, zaborrontziak, 
altzairutegiak, paper-fabrikak, hondakinak bereizteko 
eta birziklatzeko instalazioak.

Baliabideak: interneterako konexioa duten ordenaga-
iluak, entziklopediak eta ikastetxeko liburutegiko bir-
ziklatzeari buruzko liburuak. Kartulinak eta idazteko eta 
marrazteko materiala.

Garapena: umeek bi talde egingo dituzte: Z eta O. Z 
taldekoek eskura dituzten baliabide guztiak erabiliko di-
tuzte ikasteko zer den zabortegi bat, zer biltzen den han 
eta zer nolako arazoak sortzen dituzten. O taldekoek 
gauza bera egingo dute hobeto ezagutzeko zer gerta-
tzen den zaborrontzietan biltzen diren ontziekin. Talde 
horretan azpitaldeak egin ditzakegu: bat, kartoizko eta 
paperezko ontzien arrastoari jarraitzeko eta, birzikla-
tzeko paper-fabriketara iristen direnean, zer gertatzen 
den ikertzeko; beste bat, metalezko ontziei jarraituko 
die altzairutegietaraino; hirugarren batek aztertuko du 
zer gertatzen den plastikoarekin hondakinak bereizte-
ko eta birziklatzeko instalazioetara eramaten dutenean; 
eta laugarrenak ikertuko du zer gertatzen den beirazko 
ontziekin. Taldeek jarraitzen duten bideak eta zifra in-
teresgarrienak idatziko dituzte kartulinetan. Horren os-
tean, hormetan jarriko dituzte ikusgai eta gainontzekoei 
aurkeztuko dizkiete.

Etxean: zaborrean begiratuko dugu ziurtatzeko ez 
dagoela plastikozko ontzirik, latarik, metalik, brikik, 
kartoirik edo beirarik. Gainera, saiatuko gara ontziak 
bakarrik uzten; bestela, ezin izango genuke birziklatu 
eta gainontzekoa hondatuko litzateke.

Gehiago: bideo honek erakusten digu nola birziklatzen 
diren latak behin eta berriro, ontzi-hondakinak bereiz-
teari esker.

217216
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Goizeko zazpi eta erdiak dira. Iratzargailuak jo du; al-
txatzeko ordua da. Jantzi bitartean, irratian zure abes-
lari kuttunenaren kanta entzun duzu ezin ozenago. 
Ikastetxerako bidean kale guztiak gurutzatu dituzu 
semaforoei kasu egin gabe, eta autoek bat-batean ba-
laztatu behar izan dute zu ez harrapatzeko. Ikastetxera 
iristean, nahiz eta ikaskide batzuk ilaran egon, bult-
zaka egin duzu aurrera eta lehenengoa jarri zara...

Zer iruditzen zaizu hori guztia? Hori egiten duzu nor-
malean goizetan? Ez, ezta? Izan ere, elkarrekin bi-
zitzeko arauak daude. Eta errespetatu behar ditugu. 
Goizeko zazpi eta erdietan ezin dugu musika ezin 
ozenago entzun, auzokide batzuk lotan egon daitezke 
eta; era berean, ezin dugu kalea gurutzatu semaforoei 
kasu egin gabe, istripu bat eragin baitezakegu; ezta 
lehenengoak ilaran jarri ere, arau batek esaten baitu 
iritsi ahala jarriko garela ilaran. Hori horrela da, eta 
errespetatu beharra dago. Horrek erakusten dizu zein 
garrantzitsua den elkarbizitza guztiontzat.

Elkarrekin bizitzeak hainbat arau dakar: egindakoak, 
adostutakoak edo besterik gabe hor daudenak eta “sen 
onak” aginduta errespetatzen ditugunak, harmonian, 
errespetuan eta behar bezala bizi ahal izateko. Fa-
miliarekin, etxeko arauak; irakasleekin eta ikaskidee-
kin, ikastetxeko arauak; auzokideekin, auzoko arauak; 
erabiltzen ditugun leku eta zerbitzuetan, arauak... eta, 
bukatzeko, Lurrean. Lurra eskuzabala da bere baliabi-
de eta mirari naturalak eskaintzen, eta berarekin ere 
bizi beharko genuke. Elkarbizitzarako araurik gabe, 
gure bizitza eta egunerokotasuna anabasa ikaraga-
rriena litzateke eta ezingo genituzke gure eguneroko 
jarduerak aurrera eraman.

Etxean, nahiz eta idatzitako arau formalik ez izan, 
badira ziurtzat jotzen ditugun zenbait arau, eta arau 
horiek familia-elkarbizitza hobetzen dute: guztiok har-

tu behar dugu parte etxeko lanetan; altxatzeko, ohe-
ratzeko, jateko... ordutegiak errespetatu behar ditugu; 
inor etxera gonbidatu nahi badugu edo maskota bat 
nahi badugu, galdetu behar dugu... Guztiok leku txiki 
bat partekatzen dugu, eta elkarrekin bizi behar dugu.

Eskolako elkarbizitzak arau errazak baina zehatzak 
ditu. Umeok gero eta helduagoak zarete urtez urte, 
eta eskolan, ezaguera berriez gain, bizitza osoan zue-
kin izango dituzuen  elkarbizitzarako jarraibideak ere 
bereganatzen dituzue. Batzuetan pentsatzen dugu 
irakasleak tematuta daudela puntualtasunarekin, hi-
gienearekin, ordenarekin, galdetzeko eskua altxatu 
beharrarekin... Behin eta berriz errepikatzen dute. Bai-
na kontua da haiek dakitela hori guztia barneratu be-
har duzuela, azkenean pentsatu gabe egin dezazuen. 
Lortuz gero, etorkizunean abantaila handia izango 
duzue helduekin batera bizitzeko eta edozein tokitan 
egoki jokatzeko.

Azkenik, eta gainontzeko elkarbizitza mota bezain 
garrantzitsua, gizaki gisa Lurrarekiko elkarbizitza be-
reziki zaindu behar dugu. Landareak, animaliak, gi-
zakiak... Guztiok partekatzen dugu unibertsoko txoko 
zoragarri hau. Elkarrekin bizitzen eta ahalik eta gehien 
elkar errespetatzen ez badakigu, gero eta landare- eta 
animalia-espezie gehiago egongo dira desagertzeko 
zorian; poloetako izotzak desagertzen jarraituko du, 
eta ur-maila igotzen; kutsadura handiagoa egongo da 
airean... Eta hori guztia gertatuko da gizakiak bere-
koiak direlako eta elkarbizitzarako oinarrizko arauak 
errespetatzen ez dituztelako —azken finean, arau 
horiek guztiongan eragin berbera dute—. Guztion ar-
tean hondatze hori gelditzeko modua asmatu ahal du-
gun itxaropena izan behar dugu. Guztiok hori egiteko 
arauak eta sistemak hitzartuz gero, arau horiei eustea 
nahikoa izango da gure planeta izugarriak biziz beteta 
biraka jarraitzeko beste milaka urtez.

Elkarbizitza

Haur zikloa

Hasierako zikloa

Tarteko zikloa

Goiko zikloa

Birziklatzea

Laguntzailea:

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako
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Elkarrekin bizitzeko txanda 
errespetatzen dugu.
Helburua: ikasle guztiak jabetzea zein garrantzitsua 
den ikasgelan, eta ikastetxean oro har, elkarbizitzarako 
arauak errespetatzea, egunero elkarrekin bizitzeko.

Ideia nagusiak: portaera-arauak, sen ona, gure irakas-
leekiko eta ikaskideekiko begirunea.

Baliabideak: harea-erloju edo kronometro handi bat, 
ikasle guztiek beren lekutik ikusteko modukoa.

Garapena: irakasleak hainbat elkarbizitzarako oina-
rrizko arau daudela azalduko du: ilaran ordenan jarri; 
klasean hitz egiteko txandaren zain egon; eginkizun bat 
bukatzen dugunean, irakasleari emateko ordena erres-
petatu eta abar. Eta arau horiek errespetatu ezean, 
ezingo dugu aurrera egin. Irakasleak harea-erloju edo 
kronometro bat izango du mahai gainean, eta, ikasle 
batek elkarbizitzarako arauren bat betetzen ez badu, bi 
minutuz geldituko du klasea. Ikasle askok arauei kasu 
egiten ez badiete, irakasleak ez du klasea emango eta 
guztiek gertatutakoari buruzko gogoeta egin beharko 
dute.

Etxean: etxean ere askotan errespetatu ahal ditugu 
txandak; adibidez, komuna erabiltzeko itxaron, otor-
duetan janaria elkarri pasatu, atetik sartu edo atera le-
henengoak izan gabe... Ez da beharrezkoa ikastetxean 
bezala eskua altxatzea, baina elkarrekin hobeto bizitze-
ko adeitasunez jokatzea ere ez dago gaizki; esaterako, 
besteri itxaroten diogunean.

Gehiago: irakasleak elkarbizitzarako araurik gabeko 
klasea egitea proposatuko du: ikasleek nahi dutenean 
hitz egin ahalko dute, ilararen ordena ez errespetatu 
edo ikaskideak kontuan hartu gabe beharreko materia-
la hartu eta abar. Ikusiko dugu zer gertatzen den!

Helburua: ohartu berdin dela 
zein den arazoa, gatazka edo 
tirabira: hizketaren eta guz-
tion borondate onaren bidez 
konponbidea aurkituko dugu 
eta elkarbizitza harmoniatsua 
eta lasaia guztiontzat lortu.

Ideia nagusiak: hizketa, elkar 
ulertzea, gatazka eta arazoei 
buruzko gogoeta —zein maila 
pertsonalean zein familiakoan 
zein eskolakoan—.

Baliabideak: komuneko pa-
peretako edo aluminio-pa-
peretako kartoizko biribilkiak 
(etxetik ekartzea dago), goma EVA, artaziak, errotulagailuak, grapagailua, ze-
loa, purpurina.

Garapena: Plastika klasean “makilatxo magiko bat” egingo dugu biribilkietako 
kartoiak, goma EVA, zeloa eta grapagailuak erabilita eta irakasleak lagunduta. 
Jarraian, errotulagailuak erabiliko ditugu margotzeko, eta azken ukitua purpu-
rinak emango dio. Purpurina magikoa izango da eta agertzen diren arazoak 
konpontzen lagunduko digu, betiere hizketaren eta hausnarketaren laguntzaz. 
Ikusiko duzue hitz eginez eta irtenbideak bilatuz ez dagoela gainditu ezin den 
elkarbizitza-gatazkarik. Ez da hain zaila: zergatia ulertu, hausnartu, beste auke-
ra batzuk mahaigaineratu, beharrezkoa bada barkamena eskatu, eta, bukaeran, 
aho batez onartu baino ez dugu egin behar, elkarrekin pozik bizitzeko.

Etxean: makilatxo magikoak etxean ere funtzionatzen jarraituko du. Eskura 
izango dugu, eta, gatazka bat sortzen denean —zereginen bat bete, zerbait 
partekatu edo lagundu ez dugulako edo gaizki erantzun dugulako—, makilatxo 
magikoak egoerari konponbidea aurkitzeko modurik azkarrena eta egokiena 
bilatuko du, eztabaida hasi baino lehen eta liskarrik gabe.

Gehiago: batzuetan geure errealitatearekin nahiko objektiboak ez garenez, 
beste ikasgela batera joango gara, gure “makilatxo magikoa” hartuta. Hango 
ikasleei eskatuko diegu klasean dituzten elkarbizitzari buruzko arazoak azalt-
zeko. Makilatxo magikoarekin eta gure sen onarekin batera, arazoak konpon-
tzen saiatuko gara.

218 19
Elkarbizitzaren arazoak konpontzen 
dituen makilatxo magikoa.
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Helburua: ikasle guztiak goizetan eta arratsaldeetan puntual iritsi, klasea  beti 
garaiz has dadin eta ikasleak erlaxatuta egon daitezen.

Ideia nagusiak: adiskidetasuna, konpromisoa, esfortzua, disziplina, denbora-
ren antolaketa.

Baliabideak: ikasgelarako “puntualtasun-egunen” kontagailua; hori egiteko,  
zenbaki handiak idatzita dituzten kartulinazko txartelak baliatuko ditugu. Ikas-
leentzako agendak.

Garapena: William Shakespeare idazle ospetsuak esan zuen behin: “ Hobe 
hiru ordu lehenago minutu bat beranduago baino”. Gehiegizkoa dirudien arren, 
klasera berandu ailegatzen badira, egunari urduri eta arreta jarri ezinean ekin-
go diote eta klasekideei ere arreta galaraziko diete. Ikasleek (gurasoen lagunt-
zaz) ahalik eta puntualenak izango direla hitzemango dute. Guztiak garaiz aile-
gatzen diren egunetan puntu bat gehituko zaio klaseko kontagailuari. Egunen 
batean 5 minutuko berandutze bat badago, kontagailuari puntu bat kenduko 
zaio; baina berandutzea 5 minutukoa baino handiagoa bada, berriro zerotik 
hasi beharko da. Klaseak ere beren artean lehiatu ahal dira ikusteko ea zeinek 
lortzen duen puntualtasun-egunen errekorra.

Etxean: etxeko erloju guztiak —bai hormakoak bai eskumuturrekoak bai sake-
lekokoak— hamar minutuz aurreratuko ditugu. Era horretan, oso puntualak 
izan ez arren, beti garaiz ailegatuko gara. Antolaketa kontua da.

Gehiago: irakasleak “Zuria eta Beltza” izeneko istorioa irakurriko du. Istorioak 
kontatzen du bi kolore horiek ez direla ortzadarraren parte garaiz ez iristeaga-
tik. Bestalde, klaseak beren artean lehiatu ahal dira ikusteko ea zein taldek lortu 
duen puntual ailegatzea egun jarrai gehiagotan: ikusi lotura.

Begirunearen erlojua. Zure partea bete.

220 21
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Helburua: ikasleek aintzat hartu elkarbizitza-arauek 
taldeka lan egiten dutenean ere eragina dutela. Beraz, 
guztiek batera arau batzuk ezarri behar dituzte emaitza 
onak lortzeko eta talde osoak esfortzu bera egiteko.

Ideia nagusiak: talde-lana, bidezko parte-hartzea, hi-
zketa, lan-banaketa.

Baliabideak: ikasleek berek egindako kontratua, kolo-
retako DIN A3 kartulinak, margoak eta kola.

Garapena: animalia ornodunen taldeei buruzko mural 
bat egitea proposatuko dugu: ugaztunak, hegaztiak, 
arrainak, narrastiak eta anfibioak. Ikasleak hainbat 
taldetan banatuko ditugu, eta ikasleek erabakiko dute 
zer egin behar duen bakoitzak taldean; hau da, ego-
kitu zaizkien animaliei buruzko zein informazio-mota 
edo argazki bilatu behar duten. Irakasleak kontratu 
bat idazten lagunduko die. Kontratu horretan partai-
de guztiek hitzemango dute beren lana egin eta en-
tregatzeko epea errespetatuko dutela. Horren ostean, 
guztiek sinatuko dute. Kontratua betetzen ez duen ikas-
leak ez du baloraziorik jasoko proiektuaren bukaeran.

Etxean: etxeko lanak gure artean banatuko ditugu, eta 
garaiz burutuko ditugula aginduko dugu. “Taldekideren 
batek” konpromisoa bete ezean, honelako ondorioak 
ikusi ahalko ditugu: janaririk gabe geratuko gara, pla-
terak harraskan pilatuko dira, ez dugu janzteko arropa 
garbirik izango...

Gehiago: klasean, eta irakaslearen laguntzaz, pentsa-
tuko dugu zein lan-arlotan den beharrezkoa taldeka lan 
egitea. Taldekide batek bere partea ez betetzearen on-
dorioak ere aztertuko ditugu (esaterako, supermerkatu 
batean, nahiz eta produktuak biltegian izan, apaletan 
jartzen ez badituzte inork ez du ezer erosterik izango).
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Errespetatzen zaitut, eta 
horrexegatik esaten dizut 
horrela.
Helburua: beharrezkoa bada, komentario kritikoak egite-
ko gai izan, betiere errespetua izanda, ongi  hausnartuta 
eta larritu gabe. Gure iritzi eta sentimenduak adierazteko 
gai izan behar dugu, besterik gabe. Eric Schuler adituaren 
arabera, asertibotasuna zera da: zu zeu izaten eta zeure 
ideiei eta pentsamenduei beldurrik ez izaten laguntzen 
dizun tresna.

Ideia nagusiak: hausnartu, mintzatu aurretik pentsatu, iri-
tzia eman, argudiatu, komentario kritikoak baina zintzoak 
jasotzeagatik ez haserretu.

Baliabideak: DIN A4 orriak eta idazteko arkatzak; 
ikasleen izenak idatzita dituzten paper-zatiak jartzeko 
poltsatxo bat.

Garapena: paper-zatietan klaseko guztien izenak idatzi 
eta gero, horiek tolestuko ditugu bolatxoak egin arte eta 
poltsatxo batean sartu. Guztiek bolatxo bana hartuko 
dute; beren izena ateratzen bazaie bakarrik aldatu ahal 
dute bolatxoa. Jarraian, egokitu zaien ikaskideari buruzko 
kontu positiboak eta negatiboak zerrendatu beharko di-
tuzte. Bi kasuetan zentzuz azaldu beharko dute zergatik 
erabili dituzten adjektibo horiek. Horren ostean, ikasgela 
erditik maitekiro, lasai eta ziur irakurriko dizkiote beren ko-
mentarioak egokitu zaion ikaskideari. 

Etxean: familiako guztiek gainontzekoen inguruko zerbait 
positiboa eta negatiboa esan beharko dute, baita etxe-
ko jarreraren inguruan ere. Ez da eztabaidatzea eta bo-
rrokatzea bakarrik. Kontua da, besterik gabe, pentsatzen 
duguna modu lasaian eta patxadatsuan esatea, guztion 
arteko elkarbizitza hobetzeko asmoz.

Gehiago: eskolan denbora libre pixka bat dugunean, 
geure buruari buruz pentsatzen ditugun gauza positiboak 
eta negatiboak idatziko ditugu; halaber, azaltzen saiatuko 
gara zergatik jokatzen dugun modu batean edo bestean. 
Bukatzeko, ikasgela erdira aterako gara, eta, gure ikaski-
deen begietara begira, idatzi duguna irakurriko dugu.

Helburua: kontuz ibili egunero erabiltzen ditugun objektuekin, materialarekin 
eta gauzekin, gureak izan nahiz besteenak izan. Denak balioa du eta begirunez 
erabili behar dugu, oso txikia eta hutsala iruditzen bazaigu ere.

Ideia nagusiak: kontuz ibili, txukunak eta ordenatuak izan, objektuak trukatu, 
besteen gauzak errespetatu.

Baliabideak: liburuetarako estalkiak, itsasgarriak eta boligrafoak bookcrossing-
a egiteko (leku publikoetan liburuak utzi beste irakurle batzuek har ditzaten).

Garapena: irakaslea ikasleei eskatuko die liburu bat klasera eramateko ma-
haikidearekin trukatzeko. Nahiz eta liburua zaharra izan, egoera onean egon 
behar du. Ikasle guztiek aginduko dute liburua etxera eraman, irakurri, zaindu 
eta ezarritako epean itzuliko dutela. Bukatu ez badute, epea luzatzeko eska 
dezakete, baina liburua beti egoera onean bueltatu behar dute. Guztiok ikasi 
behar dugu edozein liburu edo objektu, gurea edo beste batena, maitasunez 
eta samurtasunez erabili behar dugula. Gauzak balioesten ikasi behar dugu.

Etxean: kontsola-jokuak parteka ditzakegu gure anai-arrebekin, auzokideekin 
edo lagun batekin, baldin eta egora onean itzuliko ditugula hitzematen badugu. 
Gureak balira bezala erabili behar ditugu.

Gehiago: agian klasean liburuak trukatzen hasi eta bookcrossing-a egiten 
bukatu ahal dugu. Jardute hori, jakina, errespetuan oinarritzen da. Nafarroako 
Caparroso Ikastetxeko bookcrossing-ekimenari begiratu bat eman ahal diozue: 
ikusi lotura.

Zerbait uzten badizut, nik zainduko 
nukeen bezala zaindu behar duzu.
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Helburua: ohartu zer nolako 
garrantzia duten hitzek, are 
gehiago gure familiarengandik, 
irakasleengandik edo lagunen-
gandik jasotzen ditugunean; 
baita guk erabiltzen ditugunean 
ere. Hitzen bidez, lagundu, 
gustatu eta konfiantza eman 
ahal dugu, baina, era berean, 
atsekabetu, inbidia eman edo 
min egin dezakegu.

Ideia nagusiak: hizkuntzaren 
botereaz jabetu, euskaraz eta 
ingelesez hiztegi berria ikasi, 
gure hitzez hausnartu burutik atera baino lehen.

Baliabideak: hiruzpalau Euskarbel joku. Erosi beharrean, ideia ona litzateke 
ikasleek berek etxetik ekartzea edo lagunen bati eskatzea.

Garapena: irakasleak laupabost taldetan banatuko gaitu, eta talde bakoitzak 
Euskarbel bat izango du jolasteko. Jokuaren xedea da ditugun hizkiak erabil-
tzea hitzak osatzeko. Gure kasuan, osatzeaz gain, hitzek esanahi berezia izan 
beharko dute: alde batetik, hizkiak elkartuko ditugu maite ditugunekin parteka-
tu ohi ditugun hitz politak osatzeko; bestetik, gure ikaskideak, irakasleak edo 
familia atsekabe ditzaketen hitz negatibo eta kritikoak ere osatuko ditugu. Hitz 
horiek sortzeko, normalean baino hizki gehiago izango ditugu. Horrelako hitz 
giltzarri batzuk osatu ondoren, pentsatuko dugu ea ohartzen garen hitzen esa-
nahiaz erabiltzen ditugunean.

Etxean: asteburuan etxean elkartuko gara guztiok, eta bi zerrenda egingo di-
tugu: batean, gustatu eta animatzen gaituzten hitz positiboak eta politak apun-
tatuko ditugu; bestean, ezinegona eta batzuetan haserrea ere eragiten diguten 
hitzak jasoko ditugu. Familiakoren batek nahi gabe bigarren zerrendako hitzen 
bat esaten badu, aparteko etxeko lanak egin beharko ditu.

Gehiago: Euskarbelarekin egindako ariketa errepikatuko dugu, baina ingele-
sez. Irakasleak osatu nahi ditugun hitzak itzultzen lagundu eta gero, hizkiekin 
jolasten hasiko gara gure helburua lortzeko.

Words: laguntzen duten hitzak, 
mintzen duten hitzak.
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Helburua: elkarbizitzaren kontuei buruz hausnartu. 
Kontu horiek suposizio praktikoetan oinarrituta dau-
de eta norberaren inplikazioa edo erabakiak hartzea 
dakarte. “Zelako zalantza” izeneko programak “ Atxiki 
zure balioei” izenekoa osatzen du, eta aukera ema-
ten du bai klasea dinamizatzeko bai jolasteko, betiere 
praktikotasuna kontuan hartuta. Proposamen errazak, 
umeak aukerak egin ditzaten eta beren heldutasun-
maila froga dezaten.

Ideia nagusiak: gogoeta, etika eta kasu praktikoak.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagailua.

Garapena: www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas 
web-orrialdean sartu, eta Lehen Hezkuntzarako pro-
posamenen bat aukeratu, nahi duzun arloan: pertso-
nalean, komunikatiboan edo sozialean. Nahiz eta ha-
mabostaldiro proposamen berriak jarri, hemerotekan 
interesgarri suerta dakizuen zalantzen base zabal bat 
aurkituko duzue. Guztiek, modu batean edo bestean, 
norberarekiko eta besteekiko  errespetuari egiten diote 
erreferentzia.

Etxean: “Zelako zalantza” programa familiei ere es-
kaintzeko pentsatua dago. Familiako guztiek aukera 
baten edo besteren alde egin dezakete, kontuan hartu-
ta ez dagoela ez ongirik ez gaizkirik eta aukera bakoi-
tzak bakarrik erakusten duela heldutasun-maila etiko 
jakin bat. 

Elkarbizitzaren zalantzei 
buruzko tutoretzak.
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Aurkaria zoriondu.
Helburua:  aurkariarekiko eta kidearekiko kirolta-
suna eta errespetua kirolaren baliorik garrantzitsue-
netarikoak dira. Aintzat har ditzagun partida guztie-
tan, une guztietan.

Ideia nagusiak: kiroltasuna, adiskidetasuna, talde-
jokoa, eskuzabaltasuna; gainontzeko jokalarien aha-
leginak balioetsi.

Baliabideak: errugbi-pilota bat, eta jokalarientzako 
petoak.

Garapena: Heziketa Fisiko klasean, irakasleak 
“touch errugbi” partida bat antolatuko du. “Touch 
errugbia” betiko errugbia bezalakoa da, baina jokala-
riek ez dute elkar ukitu behar. Aurkaria plakatu beha-
rrean, pilota daramana harrapatu beharra dago. Uki-
tu bezain pronto, pilota duenak lurrean utzi behar du. 
Errugbi tradizionalean bezala, “touch errugbian” ere 
kiroltasuna ezinbestekoa da. Bi taldeetako kideek 
elkar agurtu ohi dute partida hasieran, eta, bukae-
ran, talde galtzaileak pasilloa egin eta txalo bero bat 
ematen dio talde irabazleari. Era berean, bi taldeek 
epailearen erabakiak onartu behar dituzte eta parti-
daren hasieran eta bukaeran agurtu.

Etxean: mahai-joko edo karta-jokoren bat aukeratu 
(Uno, Carcassone, Virus, Monopoly eta abar), eta 
horretan arituko gara pixka batean. Hori bai, debeka-
tuta dago tranpak egitea, besteen kartak ikustea edo, 
galduz gero, haserretzea. Partida bukatzean, guztiok 
atsegin handiz zorionduko dugu irabazlea.

Gehiago: klasean Fernando Romayren dekalogoa 
irakurriko dugu. Egia esan, dekalogoa gurasoei zu-
zenduta dago eta saskibaloiaren munduan oinarritu-
ta, baina edozein kiroletan eta adinetan da aplika-
garria. Hamar puntu interesgarriak eta zentzuzkoak.

Helburua: idatziz adierazi ahoz esatera ausartzen ez garena. Aukerak bilatu 
sentitzen duguna lasai adierazteko.

Ideia nagusiak: adierazpen-askatasuna, begirunea eta idatzizko komunikazioa.

Baliabideak: kartoizko kutxa handi bat, artaziak, kuterrak eta errotulagailuak.

Garapena: kartoizko kutxa handi bat gutunak sartzeko postontzi bihurtu. Pos-
tontzian ikasleek gutun bat sartu beharko dute. Gutunean azalduko dute klasean 
gertatu eta gustuko ez dituzten gauzak edo haiek zuzenean hunkitzen dituzten 
gaiak. Irakasleak astero jasoko ditu gutunak (sinatu gabe), eta klasearen aurrean 
esanguratsuenak irakurriko ditu. Guztien artean agertutako gatazkei konponbi-
dea ematen saiatuko dira, kalteturik edo errudunik aipatu gabe eta modu kons-
truktiboan.

Etxean: familiako guztiek paper batean idatziko dute etxeko funtzionamendutik 
gustatzen ez zaien gauza bat eta gustatzen zaien gauza bat. Guztiek bukatzen 
dutenean, paperak hozkailuan itsatsiko dituzte. Elkarrekin irakurriko dituzte eta 
irtenbidea ematen saiatu.

Gehiago: postontziaren eboluzioa denboran zehar baloratu, ikusteko ea azaldu-
tako egoerak konpondu diren.

Elkarbizitzaren postontzia.
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Helburua: adin guztietako pertsonak errespetatu eta elkarrekin bizitzera ohitu. 
Aiton-amonek eta adinekoek gauza asko irakatsi ahal dizkigute.

Ideia nagusiak: esperientziak trukatu, entzuten ikasi, hainbat belaunalditako 
pertsonekin bizi, gizartearen aldaketez hausnartu.

Baliabideak: bideo-kamera, bideoak editatzeko programa erabilterraza (gure 
irakasleak arazorik gabe erabiltzen irakatsi ahal izateko)

Garapena: gure ikastetxeko auzoan ikertuko dugu ea hirugarren adinaren elkar-
te bat edo zahar-egoitza bat dagoen. Haiekin jarriko gara harremanetan, eta gal-
detuko diegu ea egunen batean klasera etor daitezkeen ala gu joan ahal garen 
bisitan. Galderak prestatuko ditugu jakiteko nolakoa zen elkarbizitza eskolan eta 
etxean umeak zirenean. Erantzunei buruzko bideo bat grabatzeko baimena es-
katuko diegu.

Etxean: gure aiton-amonak edo auzokideren bat edo ezagun zaharren bat me-
riendatzera gonbidatuko ditugu kafetegi batean. Han galdetuko diegu nola bizi zi-
ren beren gurasoekin eta ea uste duten gaur egun haien garaian baino errespetu 
gehiago ala gutxiago dagoen.

Gehiago: bideo-erreportaia osatzeko, irakasle eta ikasle batzuk grabatu ahal 
ditugu haien elkarbizitzari eta errespetuari buruzko oroitzapenak kontatzen. Ho-
rrela, hainbat ikuspegi eta garai jasoko ditugu gure lanean.

Adina aintzat hartu gabe, elkarrekin bizi.

Helburua: pertsonen arteko ezberdintasunei buruz 
hausnartu (arraza, herritartasuna, generoa, itxura, 
pentsamoldea, etab.); ondorioztatu guztiok berdinak 
garela eta norberaren ezberdintasunak errespetatu 
behar ditugula, haren nortasun-ezaugarriak baitira; 
gainera, onartu ezberdintasunek ezin dutela tratu txa-
rrik eragin.

Ideia nagusiak: adierazpen-askatasuna, pentsaera-
askatasuna, ikuspegia zabaldu, aniztasuna, original-
tasuna, kolore-paleta.

Baliabideak: antzerki-gidoi bat idazteko ordenagailu 
bat, jantziak, dekoratuak eta attrezzoa.

Garapena: ikasle guztien artean antzezlan baterako 
ideiak bilduko dituzte. Antzezlanean honako egoera 
hau islatu behar dute: protagonistaren adiskideek tra-
tu txarrak (fisikoak edo psikologikoak) eman dizkiote, 
beste arraza batekoa izateagatik, itxuragatik, jantzi 
ezberdinak eramateagatik, etab. Irakaspena izan be-
har da guztiok ezberdinak garela, nahiz eta munduan 
milaka pertsona bizi. Horregatik, eta bakean bizitze-
arren, aniztasunari errespetua zor diogu. Bestalde, 
edozein motatako tratu txarrak ere gaitzetsi behar 
ditugu. Tratu txarrak ematen dituztenak konplexuz be-
tetako pertsonak dira eta ez dute ulertzen aniztasuna 
gizakien aberastasuna dela.

Etxean: istorian zehar tratu txarrak jaso dituzten 
pertsonak (Nelson Mandela, Mahatma Ghandi) edo 
giza-taldeak bilatuko ditugu. Beren eskubideen alde 
nola eta zergatik borrokatzen ziren eta diren aztertuko 
dugu.

Gehiago: antzezlana bukatu ondoren, eszenatokian 
bertan pentsatuko dugu ea gutako inor inoiz sentitu 
den kaltetua. Geure buruari buruz hitz egin ahal dugu 
edo ezagutu, irakurri edo entzun ditugun kasuei buruz.

Ezberdina izateko eta tratu 
txarrik ez jasotzeko 
eskubidea defendatzen dut.
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Helburua: gainontzeko irakasleekin partekatu zer nolako elkarbizitza eta ha-
rremana dugun ikasleekin  klase-orduetan.

Ideia nagusiak: partekatu, normalizatu, protokoloak ezarri, gure sentimen-
duak adierazi.

Baliabideak: aulkiak biribil batean jarrita; agertzen diren ideiak apuntatzeko 
ordenagailu bat, agian gero protokolo bat egiteko.

Garapena: eskoletan badira hainbat jarrera-protokolo. Protokoloek esaten di-
gute nola jokatu zenbait egoeratan, baina normalean arazoa agertzen denean 
bakarrik; beraz, ez digute esaten arazoa nola saihestu. Klaustro-ordu batzue-
tan, irakasleak biribilean eseri, eta beren zalantzak eta ideiak partekatuko 
dituzte; hau da, komentatuko dute nola jokatu ikasleekin hainbat egoeratan 
(adibidez, zer egin ume batek negar eginez gero, gaizki portatuz gero, irain-
duz gero, erantzun ezean...) Esaera zaharrak dio “Zenbat maisuburu, hainbat 
ikasliburu”, baina ziur jokaerak bateratu  ahal direla eta adostutako protokoloa 
martxan jarri, guztion jarraibidea litzatekeena. Gori dauden gaiak ere sartu 
ahal dira —adingabeen abusua, kasu—, ikastetxeen izenean eragin handia 
dute eta.

Gehiago: protokoloa bukatuta dagoenean, Eskola-Batzordean aurkeztu ahal 
dute. Eskola-Batzordea osatzen duten gainontzekoek (zuzendaritza, gura-
soak, garbitzaileak...) protokoloaren inguruko iritzia emango dute, eta berres-
tea lortzen saituko dira.

Ebaluazio-tutoretza: 
elkarbizitza-batzordea.

Planetaren orekari eutsiko badiogu, guztiok hartu 
behar dugu parte. Izaki azkarrak gara, eta pentsa de-
zakegu nola utzi kutsatzeari eta hondakinak pilatzeari, 
batez ere. Aldaketa nahi badugu, pentsatu behar dugu 
zaborra balio handiko baliabidea dela eta posible dela 
zaborra material berria bihurtzea —ekologikoagoa, 
eta lehen bezain polita eta erabilgarria—. Horretarako 
bada zuk bezala jokatzen duen sistema bat; alegia, 
ingurumena errespetatzen duen sistema bat: ontzien 
zikloa. Zikloa fabrikatzaileak jartzen du martxan: hark 
irudikatzen du ontzirik onena arina izateko eta material 
birziklagarriak erabilita.

Fabrikatzaileek legeak beteko dituzte, Udalekin batera 
birziklatzen laguntzeko. Udalek zaborrontziak lekurik 
onenetan jarriko dituzte, eta kamioiak kontratatuko 
dituzte ontziak biltzeko. Horren ostean, enpresa ugari 
ontzi zahar horien zain egongo dira, produktu berriak 
ekoizteko —forru polarretatik bizikleta berri-berrieta-
ra—. Eta ziklo horretan zu bakarrik falta zara, zu be-
zalako kontsumitzaileek ontziak erabili ezean ezerk ez 
duelako funtzionatuko.

Egiten baduzu, planetari laguntzeaz gain, elkarlanean 
arituko zara, alde batetik, zabortegi gutxiago egotea 
nahi duten guztiekin, eta, bestetik, zure herrikideekin; 
hau da, “makina berdeak” aurrera jarraitzea lortzen du-
tenekin. Ez al da zoragarria horrela elkarrekin bizitzea?

Birziklatze-tutoretzak

Elkarbizitza
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Helburua: birziklatzearen prozesua irudikatu, guztiok, 
kontsumitzaile gisa sikiera, osatzen dugun zirkuitu han-
dia balitz bezala. Gainontzeko parte inplikatuak ulertu: 
diseinua eta ekoizpena, handizkarienganako eta dende-
tarako banaketa, etxeko kontsumoa, birziklapena, on-
tzien sailkatze-planta eta ontzi horiek kudeatu eta mate-
rial berriak bihurtzen dituzten enpresak.

Ideia nagusiak: sistemak, zikloak, hondakinak kudeake-
ta, dendariak, kontsumoa, zabor-bilketa kamioietan, on-
tzien sailkatze-planta, paper-fabrikak, altzairu fabrikak 
eta birziklatzen duten enpresak.

Baliabideak: kamisetak edo koloretako petoak, leku za-
bala eta musika.

Garapena: joku honetan hainbat talde biribilean jarri be-
har dira, eta hainbat koloretako kamisetak jantzi: talde 
bat kontsumitzaileak izango dira; beste talde bat, ontzi-
ratzaileak; hirugarren talde bat, erakundeak; eta lauga-
rren taldea, birziklatzaileak (peto bereizgarriak ere erabil 
ditzakete) Musikari jarraituz, biribilek bueltak emango di-
tuzte elkarren ondoan. Gero, binaka elkartu, nahastu eta, 
azkenean, lau koloreetako biribil handi bat osatu beharko 
dute. Biribila osatzean, kolore berberak elkarren ondoan 
ez egoten saiatuko dira.

Etxean: birziklatze-prozesuan parte hartzen duten kola-
boratzaileen arrastoak bilatu ahal ditugu gure inguruan: 
ontzien puntu berdeak, koloretako zaborrontziak, etxetik 
gertuen dagoen puntu garbia edo produktu birziklatuak.

Gehiago: “Maiatzeko zuhaitzaren” bertsio bat ere egin 
ahal da. Zuhaitzeko goiko partean lau koloretako zintzak 
zintzilikatu ondoren, zintak mastan txirikordatzeko mugi-
menduak egingo dituzte umeek. Bizitzaren zikloan eta 
ontzien birziklapenean parte hartzen duten elementuen 
gaineko informazio gehiago ezagutu nahi baduzue, hona 
hemen infografia erabilgarria: ikusi lotura.

Elkarlanaren zikloa.

Helburu: ohartu nola berrerabiltzen diren ontziak eta nola bihurtzen diren ob-
jektu erabilgarriak. Bestalde, osagarri organiko bat gehituko dugu: landareak 
ereitea eta biltzea. Landareak hazten ikusteak bizitza, jaiotza eta hazkuntzaren 
zikloa hobeto ulertzen lagunduko digu, baita naturarekiko harremanari eusteko 
garrantzia ere.

Ideia nagusiak: berrerabili, zaindu, sortu eta landareak ezagutu.

Baliabideak: hainbat tamainatako plastikozko ontziak (txanbil handiak eta bo-
tilatxoak), ura iragazteko zuloak egiteko puntzoiak, haziak eta ureztagailuak.

Garapena: guztiontzat berrerabili.

Etxean: terrazan edo balkoian jartzeko lorontziak egin ahal ditugu. Botilatxoak 
erabili ahal ditugu, sukaldean jartzeko, landare usaintsuak jartzeko edo, leku 
nahikorik ez badugu, zintzilikatzeko.

Gehiago: lotura honetan ernamuintzen errazak diren landareak aurkituko di-
tuzue, baita etxean plastikozko botillekin egiteko tantakako ureztapen-sistema 
ere: ikusi lotura.

Baratzea edo lorategi usaintsua, 
lorontzi-ontziak erabilita.
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Helburua: ulertu birziklatzea ados jartzeko modu bat dela, guztiontzat onuragarriak 
diren helburuak lortzeko. Gainera, ongi eginez gero, era eraginkorrean aprobetxa-
tuko ditugu baliabideak eta gure planeta zaintzeko aukera izango dugu.

Ideia nagusiak: koordinazioa, elkarlana, sistema konplexuak, birziklatzea, ontziak, 
zaborrontzi egokiak eta desegokiak.

Baliabideak: ontzien laginak, ontzien irudiak dituzten katalogoak edo kartulinazko 
fitxak eta margoak. Leku nahikoa ilaran edo biribilean jartzeko.

Garapena: asko birziklatzea ez da nahikoa; gainera, ongi egin behar da. Okertu eta 
zaborrontzian ontzi desegokia uzten dugunean, zaborrontzi horretan ontziak utzi 
dituztenen esfortzua zapuztu egiten dugu. Koipez zikindutako kartoi bat zaborrontzi 
urdinean erori eta hango kartoi eta papera zikinduz gero, birziklatzea zailagoa izan-
go da. Zaborrontzi horian ontziak ez diren gauzak botatzen baditugu, sailkatze-pro-

Akatsen jokua: ongi birziklatzen 
dut gainontzekoekin bizi naizelako.
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zesua moteltzen da eta, azkenean, zabortegira eraman-
go dute guztia. Zer dagoen ongi eta zer gaizki ikasteak 
lagunduko digu guztion artean askoz hobeto birziklat-
zen; gainera, horrela, material gehiago aprobetxatuko 
ditugu eta, gainera, hobeto. Ezeri ekin baino lehen, beti 
galdera hau egingo dugu: bazara ontzi bat?. Galdera 
hori ontzi bat sailkatzen dugun bakoitzean egingo dugu. 
Erantzuna ezetz bada, ontzia desegokia da eta detek-
tatu dugu. Erantzuna baietz bada, ea ontziak atalik 
duen eta zerezkoak diren begiratu behar dugu zabo-
rrontzi egokian uzteko: kartoizko eta paperezko atalak, 
zaborrontzi urdinean; plastikozkoak edo metalezkoak 
eta brikak, horian; eta beirazko atalak, berdean. Orain 
jolas bat egingo dugu ikusteko zein azkarrak diren ikas-
kideak: etxean edo katalogoetan bilatuko ditugu ontzi 
“zailak” edo jende askok ontziekin nahastuko lituzkeen 
produktuak —eta zaborrontzi horian botako lituzkeenak, 
adibidez, metalez edo plastikoz eginda daudelako—. 
Ikastetxera lagin gisa eraman ahal ditugu edo, beste-
la, katalogoetako irudiak moztu edo fitxa batzuetan 
marraztu. Ikaskideak ilaran jarriko dira, eta ordenan 
erakutsiko dizkiegu laginak edo irudiak. Batek asma-
tzen badu, beste ontzi edo irudi bat erakutsiko diogu. 
Asmatu ezean, atzeko ikaskideak saiatuko dira, norbai-
tek asmatu arte. Jakina, norbaitek asmatzen duenean, 
okertu denaren aurrean jarriko da. Jokua irabaziko dute 
ilarako lehenengo bostek, klaseko birziklatzaile onenek.

Etxean: umeek asko irakatsi ahal diete gurasoei bir-
ziklatzeari buruz. “Benetan zara ontzi bat?” galdera 
bikaina etxera eramango dute, hobeto birziklatzeko tri-
kimailu gisa. Horrela, ziurtatuko dute elkarbizitza hobe-
tzen laguntzen ari direla.

Gehiago: honako test hau egin jakiteko zein ote den 
zure nortasun ekologikoa: ikusi lotura.
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Bizitza perfektu batean —guztiok adeitsuak, ongi 
hezitakoak, arrazoidunak eta atseginak ginatekeen 
bizitza batean—, elkarbizitza harmoniatsua, baketsua 
eta lasaia litzateke. Gainera, arazoak sortuz gero, 
konponbide egokia emango genieke hizketa, elkar 
ulertzea, buru irekia eta sen ona baliatuta. Jakina, 
gaizki-ulertuak, tirabirak eta hainbat pentsaera egon 
litezke, baina ez dago bortizkeria justifikatzen duen 
gatazkarik edo ezberdintasunik. Bortizkeriarekin, zero 
tolerantzia, zalantzarik gabe.

Oldarkortasuna eta bortizkeria fisikoa gure historiaurreko 
arbasoengandik datorren portaera da. Garai hartan, ez 
zegoen armarik; ukabilkadak, ostikoak, iletik tiratzea, ma-
kilakadak... Horiexek ziren haien armak. Ez zekiten hitz 
egiten, eta haien adimena ez zegoen oso garatuta. Baina 
gaur egun... merezi al du arazoak “haitzulotarrek” bezala 
konpontzea? Horixe ezetz. Gure gizarteak bortizkeria fi-
sikoa debekatu eta zigortu egiten du. Bestalde, bortizkeria 
ez baliatzeaz gain, arduratu behar dugu inork ez erabil-
tzeaz: etxean, ikastetxean, kiroletan... Bortizkeria fisikoa 
ikusiz gero, azkar eta kontuz ibili. Zure entrenatzaileari, 
irakasleari edo gurasoei jakinarazi, baina ez geratu inoiz 
ezer egin gabe, biktima izan nahiz ikuslea izan.

Batzuetan umeren batek jotzen du, eta esan ohi da “oso 
mugitua” edo “urduria” dela edo “ez dakiela nola adierazi 
bere burua”. Hala ere, ez zalapartatsua izanik ez lotsatia 
izanik ez dago aitzakiarik iraintzeko, jolaslekuan ostikadak 
emateko, korridorean ukabilkadak ezkutuan emateko edo 
partida batean bultzatzeko. Edozein bortizkeria motaren 
atzean badira arazoak dituzten pertsonak; eta pertsona ho-
riek albait lasterren behar dute tratamendua inork ondoriorik 
jaso ez dezan. Ziur aski jo, bultzatu, oihukatu, atzamarkatu 
edo kosk egiten duena ez da bere buruarekin ez harro ez 
pozik sentitzen, nahiz eta “erraldoiak” diruditen. Baina guz-
tion artean asko egin dezakegu arazoa konpontzeko.

Eta, bestalde, bortizkeria psikologikoa erabiltzen dutenak 
ere antzeman, detektatu eta gelditu beharra dago. Bortizke-
ria mota hori arriskutsuagoa da, oharkabean pasatu ahal 
delako; dena den, ostikoak bezain mingarria edo mingarria-
goa da. Bortizkeria mota hori erabiltzen dutenek honelako 
portaerak izaten dituzte: besteei iseka egiten diete, iraintzen 
dute, besteen atzetik gaizki esaka ibiltzen dira, izorratzen 
saiatzen dira denbora-pasa, itxuragatik goitizenak jartzen 
dituzte hobeak direla sentitzeko, besteek lortutako notei in-
bidia diete eta abar. Ez dago haien “egia” onartzeko beha-
rrik; eta, batez ere, pentsatu behar da guztiok ezberdinak 
garela eta ezberdintasunean dagoela munduko ederrena. 
Norbaitekin ongi moldatzen ez bagara, ez da ezer gertat-
zen, ez baitugu guztien lagunak izan behar. Halere, horrek 
ez digu baimenik ematen komentario mespretxagarriak edo 
iraingarriak egiteko. Batez ere, gogoratu: errespetua, erres-
petua eta are errespetu handiagoa.

Gaizki sentitzen zarenean edo norbait gaizki sentitzen ikus-
ten duzunean, errepikatu esaldi hau: inork ez du tratu txa-
rrik emateko eskubiderik. Guztiok berdinak gara, eta gauza 
bera nahi dugu: zoriontsuak izan eta tratu ona jaso. Ez esan 
eta ez egin zuri esatea edo egitea nahiko ez zenukeena. 
Horixe da bizitzeko araurik onena. Erraza, ezta? Eta beste 
bat: ez utzi bidegabekeriak pasatzen, isilik gelditzea ia-ia 
zuk zeuk egitea bezalakoa da eta. Begirunea zeuretzat eta 
besteentzat eska dezakezu. Eta esaten badizute “ez sartu” 
edo “zuri ez zaizu axola”, pentsa ezazu: horixe axola zaida-
la. Ez etsi inoiz bortizkeriaren aurrean.

Zeure burua edo besteak defendatu ezin badituzu, bilatu 
zure lagunen, familiaren, irakasleen edo helduren baten ba-
besa. Erasotzailearen abantaila beti izaten da sinestaraz-
tea bakarrik zaudela eta ez duzula ezer egiterik. Baina hori 
ameskeria besterik ez da: horixe ahal duzula. Eskubidea 
duzu eta arrazoi duzu. Horrek beti irabazten du.

Bortizkeriaren 
aurkako konpromisoa

Haur zikloa

Hasierako zikloa

Tarteko zikloa

Goiko zikloa

Birziklatzea

Laguntzailea:

Zentzuzko tutoretza
heziketa-ziklo 
guztietarako
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Barkatu. 
Ez dut berriro egingo.
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Helburua: jabetu nahita edo nahi gabe egin eta esaten 
ditugun gauzez, kontuan hartuta gauza horiek ikaski-
deak mindu ahal dituztela. Horren inguruan hausnartu, 
barkamena eskatu eta zin egin ez dela berriro gertatuko.

Ideia nagusiak: hausnarketa, ondorioak, damutzea, 
elkar ulertzea, konpromisoa.

Baliabideak: kartulinak eta errotulagailuak.

Garapena: ikasleek astero izaten duten tutoretza-or-
duan, irakasleak proposatuko du umeek deskribatzea 
beste ikaskide bat jo duten momentuak edo, hitzez edo 
modu fisikoan, ikaskideren bat mindu duten egoerak. 
Biktimak azaldu ahal du nola sentitu zen. Besteak agin-
duko du ez diola inoiz berriro minik egingo eta barka-
mena eskatuko dio. Irakaslea kartulina batean idatziko 
du zer gertatu zen, eta “erasotzaileak” sinatu eta agin-
du egingo du ez duela berriro jo, iraindu edo kritikatu. 
Banan-banan, inoiz beste ikaskide bati barre egin edo 
jo egin duten umeek gauza bera egingo dute. Garran-
tzitsua da azpimarratzea helburua ez dela inor nabar-
mentzea. Ariketak balio du, batez ere, ekintza negati-
boez ohartzeko, barkamena eskatzeko, eta egindakoaz 
hausnartzeko, berriro egin ez dezaten.

Etxean: anai-arrebarik badugu, haiekin komentatu nola 
sentitu garen borrokan ibili edo elkar jo dugunean. Era 
berean, pentsatu nola konpondu ahal dugun, hurren-
goan bortizkeria ez erabiltzeko. Anai-arrebarik ez ba-
dugu, lehengusu-lehengusin batekin edo lagun batekin 
izandako gatazka batean pentsatu. “Greg gizajo baten 
egunkaria” izeneko liburuetan anai-arreben arteko ga-
tazkak agertzen dira behin eta berriz.

Gehiago: hurrengo tutoretzetan irakasleak galdetuko 
du ea ikasleren batek jo edo iraindu duen berriro. Haien 
konpromisoa gogoraraziko die, eta pentsatuko dute 
nola erantzun zezaketen beste modu batean.

Helburua: haiek baino txikiagoa den ikasle bat zaintzeko eta defendatzeko 
ardura hartu. Dudarik gabe, haien artean sortzen den loturak txikiari begira 
egonaraziko du, eta ez dio inori utziko txikiari min egiten.

Ideia nagusiak: ardura, adinagatik bakarrik pertsona batzuk gu baino babes-
gabeagoak direla jabetzea, babesa, laguntasuna.

Baliabideak: koltxonetak lurrean etzateko eta luma edo zapi bat.

Garapena: Haur Hezkuntzako eta Hasierako zikloko klase bana aukeratuko 
dute haien “aita-ama pontekoak” izateko. Klase bakoitzeko ikaslez osatutako 
bikoteak egingo ditugu. Ez dago adin-alde handirik haien artean, baina nagu-
siak dagoeneko Lehen Hezkuntzan daude, indartsuagoak dira eta baliabide 
gehiago dute. Beraz, beren “seme-alaba pontekoak” jantoki-orduan, jolasleku-
orduan edo baterako jardueretan  zaindu beharko dituzte. Lotura indartzeko, 
Heziketa Fisikoan yoga-saio bat egingo dute bikoteka —aita-ama pontekoak/
seme-alaba pontekoak—. Ariketa erlaxagarrien eta dibertigarrien bidez, lotura 
sendotuko dute.

Etxean: gurasoei edo aiton-amonei eskatuko diete azaltzeko nola zaindu eta 
errespetatzen duten elkar. Horrez gain galdetuko diete ea etxean, kalean edo 
lanean inoiz defendatu behar izan duten elkar bortizkeria motaren baten aurrean.

Gehiago: ikasle txikienen autoestimua eta segurtasuna hobetzeko —edozein 
bortizkeria motaren erakusgarritik babesteko giltzarria—, Lehen Hezkuntzako 
umeek idazlana egingo dute. Testuan kontatuko dute zein gaitasun eta bertute 
duten haien “seme-alaba pontekoek” eta zer irakatsi dien haien arteko adiski-
detasunak. Lehen Hezkuntzako ikasleek Haur Hezkuntzako ikasleen aurrean 
irakurriko dituzte idazlanak.

234
Nik zainduko zaitut.
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Helburua: besteei egin edo esaten diegun guztiak ondorioak ditu, eta horre-
taz jabetu behar dugu. Jo, iraindu edo gaizki esaka ibiliz gero, zergatik egiten 
dugun pentsatu behar dugu eta zuzendu. “Nahi gabe egin dut” esaldiak ez du 
beti balio.

Ideia nagusiak: nahita eta nahi gabe ezberdintzea, fede gaiztoa eta asmo txarrak.

Baliabideak: arbel digitala edo ipuina.

Garapena: irakasleak “Errauskiñe” pelikula jarriko du edo ipuina irakurriko 
dute. Ziur guztiek pelikula ikusi dutela; baina orain Errauskiñerekiko amaor-
dearen eta ahizpaordeen portaerari erreparatuko diote, baita harekin erabil-
tzen duten bortizkeriari ere. Haren arropa kendu eta soineko urratuak ematen 
dizkiote; haren logelatik aterarazi eta sukaldean bizitzera bidali zuten; egun 
osoan garbitzera behartzen dute; barre egiten diote... Baina zer gertatzen da 
printzea agertu eta Errauskiñerekin ezkondu nahi duenean? Bada, amaordeak 
eta ahizpaordeek esaten dutela dena nahi gabe egin zutela, zigorra saihesteko. 
Benetan sinesten duzu nahi gabe egin zutela? Horrelako pertsonarik al dago?

Etxean: gurasoei galdetu ahal diete ea Errauskiñeren amaordea eta ahizpa-
ordeak bezalako pertsonak ezagutzen dituzten; alegia, asmo txarrak dituz-
ten pertsonak baina besteen aurrean ez zutela esateko edo egiteko asmorik 
esaten dutenak.

Gehiago: Errauskiñeren pelikula ikusi edo ipuina irakurri eta gero, beste egun 
batean ikasleek, nahi badute, haiei gertatutako antzeko esperientziak konta 
ditzakete; hau da, ea inoiz egin dioten min —era fisikoan, emozionalean edo 
hitzen bidez— eta ea nahi gabe izan zela entzun behar izan zuten.

Egunero norbaiti lagundu.
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Helburua: lotura emozionalak sortu ikaskideen ar-
tean, irakasleekin, auzokideekin edo egunero ikusten 
ditugun pertsonekin. Gure ingurukoekin harreman ona 
izaten badugu eta, gainera, haiei laguntzeko prest ba-
gaude, bortizkeriaren aurka borrokatuko gara eta giro 
txarra uxatu.

Ideia nagusiak: enpatikoa izan, besteekiko loturak sor-
tu eta ez gaudela bakarrik konturatu, beti egongo bai-
tira gure lagunak izateko eta laguntzeko prest dauden 
pertsonak.

Baliabideak: kartulinak; hainbat egoeraren argazkiak: 
jendea hizketan edo telefonoari begira, umeak kontso-
lekin edo tabletekin jolasean, etab; kola, artaziak eta 
errotulagailuak.

Garapena: ikasleek kanpaina bat jarriko dute martxan 
eskolan. Kanpainaren bidez, ikaskideei eta irakasleei 
ohartaraziko diete gure ingurukoekin ongi moldatzen 
saiatu ezean ez dugula ez enpatia-loturarik ez lotura 
sozialik sortuko. Pantaila digitaletara begira egoteaga-
tik ingurokoari erreparatzen ez dioten pertsonen irudiak 
bilatuko dituzte ikasleek. Jarraian, moztu eta kartulin-
etan itsatsiko dituzte. Horren ostean, honelako esaldiak 
idatziko dituzte: “Telefonoz hitz egiteari uzten ez badio-
zu, ez duzu zure umearen negarra entzungo”; “Whats-
appak bidaltzeari utzi ezean, ez duzu zure auzokidea 
agurtzen ikusiko” edo “Pantailara begiratzeari utzi ezin 
badiozu, ez duzu ikusiko zure gurasoek laguntza behar 
dutela”. Harreman sozialak ezinbestekoak dira  bizitza 
bete-betea izateko. Isolatzeak eraman ahal zaitu errea-
litate paralelo batera, non jarrera-arauak eta besteen 
sufrimendua eta indarkeria ulertzeko modua lausotuko 
diren.

Etxea: etxera ailegatzen zaretenean, familiarekin ongi 
moldatzen saiatzeko konpromisoa hartu. Egun osoan 
ez zarete elkarrekin egon, eta hitz egiteko momentua 
da. Lanean, ikastetxean edo etxean zer gertatu den ere 
partekatu ahal duzue. Hitz egitea funtsezkoa da. 

Gehiago: auzoan “harremanak indartzeko” kanpaina 
egin. Adibidez, zahar-egoitza batekin jarri ahal zarete 
harremanetan, askotan adinduak ere isolatuak daude-
lako; bestalde, marrazkiren bat egin ahal diezue edo 
bisita bat, ziur ikaragarrizko ilusioa egiten diela.

Gogaitzearren edo nahi gabe?

H H



31

PROGRAMA EN VALORS PER 
A INFANTIL I PRIMÀRIA
CONTRIBUINT 
AL DESENVOLUPAMENT

CURS 2016-2017

BALIOEN PROGRAMA HAUR 
ETA LEHEN HEZKUNTZARAKO
GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTAROA

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

238 39
Guk sufritzea eta besteei 
sufriaraztea saihestu ahal 
dugu?
Helburua: pentsatu hitzezko sufrimenduari eta su-
frimendu fisikoari eta emozionalari buruz; erreparatu 
mugei —norbaiti sufriarazten diogunean— edo bikti-
ma izateari; pentsatu zer egin ahal dugun muga horiek 
inoiz ez gainditzeko.

Ideia nagusiak: mugak jartzea; pentsatzea noiz uz-
ten dioten jokuek eta bromek jokuak eta bromak iza-
teari. Ikasitako portaerak.  Oldarkortasuna, bortizkeria, 
ankerkeria eta tratu txarrak.

Baliabideak: arbel digitala eta euskara-ingelesa hiztegia.

Garapena: ikasleek pentsatuko dute zer den haientzat 
sufrimendua. Horretarako, adibideak jarriko dituzte: 
sufrimendu fisikoa (ostikoak, bultzadak, listua eta abar 
jaso); hitzezko sufrimendua (irainak jaso; esaterako, 
potoloa, itsusia edo baldarra deitzen dietenean); edo 
sufrimendu emozionala (alde batera utzita sentitu, tal-
dean parte hartzeko inoiz aukeratua ez izan, inork au-
tobusean ondoan eseri ez nahi eta abar) Ikastetxeetan 
gertatzen diren jarrera horiek guztiek eskola-jazarpena 
edo bullyinga dute izena—azken hori, zoritxarrez, na-
hiko moda dagoen hitza—. Jazarpen mota hori erakus-
teko eta nola ekidin ikusteko, irakasleak jarrera horiek 
saihesteko borrokan dabiltzan hainbat plataformatako 
eta herrialdetako bideoak jarriko ditu klasean. Zenbait 
azalpen ingelesez daude. Ulertu ezean, hiztegian begi-
ratu ahal dute itzulpena: hemen eta hemen.

Etxean: gurasoei galdetuko diete ea haiek inoiz ja-
zarpenik jasan duten ikastetxean edo lanean. Horre-
la bada, galdetu ahal diete nola sentitu ziren eta nola 
jokatu zuten. Lan-arloan, jazapenari mobbing izena 
ematen zaio.

Gehiago: eskola-jazarpenaren inguruko bideoak eta 
irudiak ikusi eta gero, elkarrekin horren gainean haus-
nartuko dute. Bestalde, gaiari buruzko idazlana egingo 
dute. Idazlanean idatziko dute zein sentimendu sortu 
zaizkien, nola defendatuko luketen beren burua horre-
lako egoera batean eta norengandik esperoko luketen 
laguntza jasotzea.

Helburua: talde-loturak indartu; ohartu zenbat gauza bizi izan dugun elkarrekin; 
kontuan hartu elkarrekin bizi izandako momentuak. Horrela, talde baten kideak 
izatearen sentimenduak eta gure ikaskideekiko enpatia eta maitasuna indartuko 
ditugu, lagun minak izanda ala ez.

Ideia nagusiak: zerbaiten partaide izatea, talde-nortasuna, batzen gaituzten gauzak.

Baliabideak: sokak, koltxonetak, pilotak, uztaiak eta beste kiroletako materiala.

Garapena: ikastetxean olinpiada txikiak antolatuko dituzte. Heziketa Fisiko 
irakasleak diseinatuko ditu probak, eta klase osoa talde-nazio bat bezala arituko 
da, estrategia bat pentsatuta. Elkar animatu, eta taldeak osatu beharko dituzte 
hainbat probatan parte hartzeko. Taldeak egingo dituzte kontuan hartuta zein 
trebetasun den beharrezkoa proba bakoitzerako (batzuek erresistentzia handia-
goa izango dute, eta beste batzuek malgutasun handiagoa, esaterako) eta ez ea 
lagunak diren. Garrantsitzuena da guztiak kideak izatea, elkar berdin tratatzea 
eta dena ematea.

Etxean: familia ere bat eginda dago, eta elkar zaintzen dute. Irteera bat antola-
tuko dute bizikletaz, patinetez edo patinez edo korrika egiteko. Nahiz eta batzuk 
beste batzuk baino sasoi hobean egon, inork ez dio inori barre egingo eta elkarri 
itxaron eta lagunduko diote.

Gehiago: beste ikastetxe batzuek antolatzen dituzten olinpiadak ikusi, olinpia-
den balioak aintzat hartuta: berdintasuna eta justizia; gogo-indarra; pertseberan-
tzia; nor bere burua gainditzeko gogoa; bakea eta laguntasuna; aurkariarekiko 
begirunea.

Bat eginda gaude!
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Helburua: ikasleek, irakasleek eta gurasoek batu behar dute eskola-jazarpena 
errotik kentzeko. Guztiok badugu eskubidea diskriminatuak ez izateko eta tratu 
txarrik ez jasotzeko.

Ideia nagusiak: filantropia, gizatasuna, Giza-Eskubideak eta Haurren Eskubi-
deak, autoestimua, begirunea, konfiantza eta mugak.

Baliabideak: ordenagailua, arbel digitala, kartulinak, kola, artaziak eta errotu-
lagailuak.

Garapena: Malala Yousafzairi buruzko informazioa bilatu Malala Yousafzai 
19 urteko pakistandarrak Bakearen Nobel Saria jaso zuen 2014an, esko-
lara joateko eskubidearan alde borrokatzeagatik (erregimen talibanak ez 
zion eskolara joaten uzten emakumea izateagatik). Haren armak hitzak izan 
ziren, bai haren blogean bai mundu osoko egunkarietan. Malalak erabaki 
zuen inork ez zuela baztertuko eta inork ez ziola debekatuko eskolara joa-
tea. Argazkiak eta haren herrialdearen mapak inprimatu, eta haren istoriari 
buruzko mural bat egingo dugu.

Etxean: ikasleek beren aiton-amonei galdetuko diete ea zer gogoratzen duten 
beren haurtzaroko diskriminazioari edo tratu txarrei buruz, zein emakumeekin 
zein haurrekin eta politika-arloan ere bai.

Gehiago: Malalari gutun bat idatzi ahal diote (ikusi lotura). Gutunean kontatu 
ahal diote nolakoa den haien inguruko umeen bizitza eta ea egungo gizartean 
Malalarenak bezalako diskriminazio-kasurik ikusten duten. Ziur interesatuko 
zaiola.

Diskriminatua ez izatearen eskubidea.

40 241
Guztiek egiten dutelako... 
Emadazu arrazoi on bat.
Helburua: gizakiak izanda, guztiok dugu gure ardura. 
Ezin gara taldearen atzean ezkutatu. Norberak badaki 
zer dagoen ongi eta gaizki. “Besteek egiten dutelako” 
tankerako aitzakiek ez dute balio.

Ideia nagusiak: norberaren nortasuna garatu; ongia 
eta gazkia bereizi; erabaki bakar eta pertsonalak hartu, 
nahiz eta gehienen erabakiekin bat ez etorri.

Baliabideak: arbel digitala, orriak eta boligrafoak.

Garapena: “Padres por desigual” izeneko pelikulan, 
bederatzi urteko mutil batek eskola-jazarpena jasaten 
du. Aitak esan dio ez duela biolentzia erabili behar bere 
burua defendatzako, gehienek horixe bera egin arren. 
Aitaren arabera, mutilak berak erabaki dezake zein den 
defendatzeko modurik egokiena, eraso-jarrerak alde 
batera utzita. Aitak proposatu dio bere burua dantza-
ren bidez defendatzea. Kasu hori abiapuntu hartuta, 
ikasleek idazlana egin beharko dute. Idazlanean idatzi 
beharko dituzte defendatzeko proposamen pertsonalak 
eta originalak.

Etxean: familiarekin batera, beren estrategiak erabilita 
bortizkeriaren kontra borrokatu ziren pertsonaiak edo 
pertsona anonimoak bilatuko dituzte; esaterako, gose-
greben bidez, protestatzeko ibilaldien bidez, leku pu-
blikoetan itxialdien bidez...

Gehiago: “Nik neure burua defendatzen dut indarke-
ria erabili gabe...” izeneko eguna antolatuko dute es-
kolan. Haur Zikloko ikasleek esku-lanak egin ditzakete 
eta horietan idatzi: “Nik neure burua defendatzen dut 
indarkeria erabili gabe... eta lore bat edo nik egindako 
marrazki bat oparitzen dizut”. Goiko Zikloko ikasleek 
beren ikaskideak hainbat jolas-jardueratara gonbidatu 
ahal dituzte, eta esan: “Nik neure burua defendatzen 
dut indarkeria erabili gabe... eta xakean jolastera gon-
bidatzen zaitut”
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S

Helburua: elkarbizitzaren kontuei buruz hausnartu. Kontu 
horiek suposizio praktikoetan oinarrituta daude eta norbe-
raren inplikazioa edo erabakiak hartzea dakarte. “Zelako 
zalantza” izeneko programak “ Atxiki zure balioei” izenekoa 
osatzen du, eta aukera ematen du bai klasea dinamiza-
tzeko bai jolasteko, betiere praktikotasuna kontuan hartuta. 
Proposamen errazak, umeak aukerak egin ditzaten eta be-
ren heldutasun-maila froga dezaten.

Ideia nagusiak: gogoeta, etika eta kasu praktikoak.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagailua.

Garapena: www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas 
web-orrialdean sartu, eta Lehen Hezkuntzarako propo-
samenen bat aukeratu, nahi duzun arloan: pertsonalean, 
komunikatiboan edo sozialean. Nahiz eta hamabostaldiro 
proposamen berriak jarri, hemerotekan interesgarri suerta 
dakizuen zalantzen base zabal bat aurkituko duzue. Guz-
tiek, modu batean edo bestean, norberarekiko eta beste-
ekiko  errespetuari egiten diote erreferentzia.

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.

Eskola-jazarpenaren aurkako 
zalantzen inguruko tutoretzak.

42 43

Helburuak: onartu guztiok berdinak garela eta, beraz, errespetua merezi 
dugula. Besteen azalean sartu.

Deia nagusiak: empatia izan, beste jatorri eta ezaugarri batzuk dituzten 
pertsonen sentimenduetan sakondu.

Baliabideak: ordenagailuak, inprimagailua, mozorroak, paketatzeko pape-
ra dekoratu bat margotzeko, pintzelak, akuarelak eta attrezzoa.

Garapena: ikasleek esketx batzuk idatziko dituzte. Esketxetan nola egiten 
dioten errieta ume bati, nola gogaitzen duten ume bat (haren pisuagatik, 
betaurrekoak eramateagatik, beloa janzteagatik, baxua izateagatik, etab.) 
eta antzeko egoerak agertuko dira. Eszena bakoitzaren bukaeran irakaspen 
bat azalduko da; adibidez, “Samuelek ez du erabaki baxua izatea, eta horre-
lakoa izatea gustatzen zaio. Eskubide osoa du eta ez da atsegina txantxak 
egitea” Bukatutakoan, aktoreek beren ikaskideak errespetatzeko konpromi-
soa irakurriko dute.

Familiartean: helduek eta umeek kontratu bat idatziko dute orain eta beti 
elkar errespetatzeko. Modu serioan sinatuko dute.

Gehiago: familien aurrean lana antzeztuko dute. Bukaeran, banan-banan 
eskatuko diete guztiei haiek ere eskola-jazarpenaren aurkako konpromi-
soa hartzeko.

Eskola-jazarpenaren aurkako 
Konpromiso-zeremonia.

TT
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Helburua: eskola-jazarpenaren gaia argi eta garbi mahaigaineratu, ikasleek, 
irakasleek eta gurasoek horren inguruan eztabaidatzeko, proposamenak egite-
ko, protokoloak, arauak eta mugak ezartzeko eta, batez ere, hizketa sortzeko.

Ideia nagusiak: hitz egin, zabaldu, eztabaidatu, ondorio larriak eragin ditzaketen 
egoera deserosoei aurre egin.

Baliabideak: arbel digitala, ordenagailuak eta inprimagailuak.

Garapena: ikasleek eskola-jazarpenari buruzko hitzaldia prestatuko dute beren 
gurasoentzat. Jordi Collell eta Carme Escudé irakasle eta psikologoen familien-
tzako Gida hau hartu ahal dute abiapuntu: El maltrato entre alumnos/as. Gida 
horrek erakusten du nola antzeman bullyinga, zergatik ematen dituzten ume ba-
tzuek tratu txarrak, zer egin ahal den eta zer ezin den egin horrelako jazarpen-
egoeretan, nola atera egoera horietatik eta abar. Gurasoak etortzen direnean, 
ikasle batzuek Power Point aurkezpen bat eta ahozko adierazpen bat egingo 
dituzte gurasoei erakusteko. Horren ostean, galderak, ideiak eta esperientziak 
partekatzeko txanda izango da.

Etxean: jazarpen-egoerak jorratzen dituzten pelikulen, liburuen edo komikien 
bidez jarraitu ahal dute gaiari buruz hizketan. Gurasoekin mintzatu ahal dira 
egoera horiei buruz, eta komentatu zergatik gertatzen diren kasu bakoitzean.

Gehiago: ziberbullyingaren inguruko beste hitzaldi bat antolatu ahal dute. Zi-
berbullyinga sare sozialen —Facebook, Instagram, Twitter—, eskukoen txaten, 
Interneteko taldeen edo Whatsappen bidez egiten den jazarpena da.

Bullyingari buruzko hitzaldia prestatuko 
diegu gure gurasoei.

Helburua: bullinga edo eskola-jazarpena gertatzen 
denean, guztiok ardura dugula ulertu; erasotzen duen 
pertsona edo taldearen eta biktimaren kontua ez ezik, 
gainontzeko ikaskideen kontua ere bada.

Ideia nagusiak: konpromisoa, erantzukizuna, giro 
txarraren kontrako laguntasunaren indarra, adiskideta-
suna eta jarrera objektiboa eta kritikoa egoera latzetan.

Baliabideak: arbel digitala, etxeko edo liburutegiko 
liburuak, komikiak, etab.

Garapena: Greg eta Rowley, Zoe eta Liseta, Geróni-
mo eta Tea, Doraemon eta Nobita... zer dute komu-
nean pertsonaia horiek, liburu, pelikula eta serietako 
fikziozko pertsonaiak izateaz gain? Bada, lagun be-
reizezinak direla eta beti elkar babesten dutela. Ikas-
leek gazteentzako liburu, komiki, serie eta pelikuletan 
laguntasun-erakusgarriak bilatuko dituzte; adibidez, 
nola ematen duten aurpegia elkarrengatik benetako 
lagunek. Mutilen batek jazarpenik jasanez gero, Erral-
doik Nobitari egiten dion bezala, lagunek babestuko 
dute eta aurka egingo diote, beharrezkoa bada. Bu-
llyng-egoeretan oso garrantzitsua da lagunak kontuan 
izatea, zer gertatzen den haiei kontatu ahal izatea eta 
jazarpenari elkarrekin aurre egitea. Azken finean, ara-
zoak talde osoan du eragina.

Etxean: gurasoekin batera, egunkarietan edo inter-
neten bullingari (eskola-jazarpena) edo mobbingari 
(laneko jazarpena) buruzko berriak bilatu ahal dituzte. 
Gainera, pentsatu ahal dute zer gertatuko zen kasu 
bakoitzean erasotako pertsonak inguruan babesa 
emateko adiskiderik izan balu. Ziur aski, dena oso ez-
berdina izango zen.

Gehiago: irakasleak kontaketa-lehiaketa bat antola-
tuko du, “Nik zugatik erantzuten dut. Ni ez naiz isil-
duko” izenekoa. Epaimahaia ikasleek, gurasoek eta 
irakasleek osatuko dute, eta irabazleak bere testua 
argitaratuko du ikastetxeko aldizkarian, web-orrial-
dean edo blog-ean.

Nik BAI, zugatik erantzuten 
dut. Guztiok erantzuten dugu 
ZUGATIK. Ni ez naiz isilduko.

245
G G



35

PROGRAMA EN VALORS PER 
A INFANTIL I PRIMÀRIA
CONTRIBUINT 
AL DESENVOLUPAMENT

CURS 2016-2017

BALIOEN PROGRAMA HAUR 
ETA LEHEN HEZKUNTZARAKO
GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTAROA

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Helburua: irakasleak eskola-jazarpena saihesteko osagai 
nagusia dira; izan ere, ikasgeletan eta eskolako jolasle-
kuan eta jantokian gertatzen dira eskola-jazarpen kasu ge-
hienak Lehen Hezkuntzan. Adi egoten ikasi beharra dago.

Ideia nagusiak: onartu irakasleak, irakatsi ez ezik, balio-
etan ere hezten dituela ikasleak eta beti egon behar duela 
adi eskola-jazarpen egoerarik ez gertatzeko.

Baliabideak: TEBAE testa (Test de Evaluación Breve del 
Acoso Escolar), www.aepae.es bezalako web-orrialdeak 
eta egunkariko artikuluak.

Garapena: eskola-jazarpena betidanik egon bada ere, ez 
irakasleak ez familia ez gizartea ez dira beti ohartu zein 
garrantzitsua den eta zein ondorio dituen. Egun, irakasleek 
argi dute adi egon behar dutela. Trebatzeko eta bullyingari 
aurre egiteko tresna gehiago izateko, beste ikastetxe ba-
tzuen artikuluak eta proposamenak irakur ditzakete, ikus-
teko zer egiten duten bullyingaren kontra. Bestalde, TE-
BAE testa ere erabili ahal dute edo eskolaren protokoloa 
eskura izan. Eta, batez ere, beti egon behar dute adi eta 
ikasleekin modu hurbilean jokatu, ikasleek haiengan kon-
fiantza izan dezaten eta edozein gatazka konta diezaieten.

Gehiago: irakasleak aldizka bilduko dira eta ustezko bu-
llying-kasuak edo egoera bortitzak aztertuko dituzte. Ho-
rrelako egoerei aurrea hartzeko estrategiak eta jarduerak 
prestatuko dituzte.

Ebaluazio-tutoretza:
Ez da umeen kontu bat: 
klaserik ez dagoenean, adi egon.

46 47

Helburua: Haurren Eskubideen aldeko dekalogoaren arabera, haur guztiek 
beti errespetatu beharreko hainbat eskubide dituzte: “Bortizkeriaren aurkako 
Konpromisoa” izeneko atal honetan, 10. eskubideari erreparatu beharko ge-
nioke: “Bakean eta tolerantzia sustatzen duen hezkuntza jasotzeko eskubidea, 
diskriminazioa bultzatu gabe”

Ideia nagusiak: kontzeptu garrantzitsuak barneratu; guztiok berdinak izate-
agatik ditugun eskubideak, adibidez. Autoestimua landu. Eskola-jazarpenak 
eragin ahal dituen ondorio negatiboei eta batzuetan dramatikoei buruz haus-
nartu.

Baliabideak: Haurren Eskubideen aldeko Taula; “Juul” izeneko ipuina (hemen 
dago eskuragai); buztina eta buztina lantzeko tresnak.

HAURREN ESKUBIDEAK
1. Eskubide berberak izateko eskubidea, inolako diskriminazio-motarik gabe.
2. Fisikoki, mentalki, espiritualki eta moralki garatzeko eskubidea.
3. Izen bat eta nazionalitate bat izateko eskubidea.
4. Gizarte Segurantza jasotzeko eskubidea; elikadura, etxebizitza, osasun-arreta 
egokia izateko eta jolasteko eskubidea.
5. Urritu fisiko edo psikikoek arreta berezia jasotzeko eskubidea.
6. Nortasuna osoki eta orekatsu garatzeko, maitatua eta ulertua izateko eskubidea.
7. Heziketa jasotzeko eskubidea.
8. Arreta eta laguntza jasotzen lehenak izateko eskubidea.
9. Abandonatua, eta esplotatua ez izateko eta krudelkeriarik ez jasotzeko eskubidea.
10. Bakean eta tolerantzia sustatzen duen hezkuntza jasotzeko eskubidea, diskri-
minazioa bultzatu gabe.

Garapena: Haurren Eskubideen aldeko dekalogoa birpasatu eta 10.a nabar-
mendu eta gero, “Juul” izeneko ipuina irakurriko dute. Ipuin metaforikoa da, eta 
dramatikoa eta gehiegizkoa irudi dezake lehenengo irakurraldian. Helburua da 
eskola-jazarpenaren ondorioei buruz hausnartzea eta ohartzea noraino ailega-
tu ahal den hasieran txantxa besterik ez zena. Gero, Plastikan, “Juul” ipuinean 
oinarritutako eskultura bat egin ahal dute.

Etxean: Haurren Eskubideen aldeko dekalogoa eramango dute etxera gu-
rasoekin batera birpasatzeko. Gainera, gurasoekin komentatuko dute zein 
eskubide dauden gurasoen eta familien esku eta zeintzuk eskolaren eta gi-
zartearen esku. Haien eskubideez ez ezik, haien betebeharrez ere hitz egin 
dezakete.

Gehiago: “Juul” ipuinean oinarritutako eskulturekin erakusketa bat antolatu 
ahal dugu eskolako harreran edo gimnasioan eta gure familiak gonbidatu. 
Erakusketa bukatzen denean, helduek eskulturak erosi ahal izango dituzte 
prezio sinboliko batean. Bildutako dirua “Aldeas Infantiles SOS” elkarteari 
eman ahal diote.

Berdintasunerako eta ankerkeriaren eta 
tratu txarren aurkako babesa jasotzeko 
eskubidea.
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Azken pausura heldu gara. Ingurumenari errespetua 
diozu, eta ongi ulertzen duzu oso garrantzitsua dela 
birziklatzea elkarbizitza hobea izateko eta ingurume-
na eta planetaren oreka berreskuratzeko. Orain gauza 
bat besterik ez da falta, agian garrantzitsuena: parte 
hartzea. Informazio guztia duzu eta badakizu zer egin 
behar duzun, ezta? Bada, orain da konpromisoa zuen 
gain hartzeko eta martxan jartzeko momentua. Hemen-
dik aurrera ez duzu aitzakiarik jarriko ez egin beharre-
koa burutzeko ez zure inguruko hondakin baliotsuak 
birziklatze-zikloan sartzeko aukera galtzeko.

Ingurumenaren alde jokatu; etxean azaldu eta lekurik 
eta sistemarik onenak bilatu hondakinek toki handirik 
ez hartzeko eta bilketa egiten laguntzeko; koloretako 
zaborrontzietara zaborra jaisteko ardura zuen artean 
banatu; eta zeuen burua zoriondu herritar “ekoardura-
tsu” onenak bihurtzea lortzeagatik.

Zuen konpromisoari esker, birziklatzearen bidez 1,3 
milioi tona lehengai aurreztea lortu dugu 2015ean. Gai-
nera, 1,2 milioi CO2 ez dira atmosferara bota; hiri handi 
bateko 4 autotatik 1 desagertuko balitz bezalako kanti-
tatea. Hori gutxi balitz bezala, 4,6 milioi MWh aurreztu 
dugu, herrialde osoko smartphon erdien energia. Azke-
nik, 24,8 milioi m3 ur gastatzea saihestu dugu; hau da, 
Madrileko hiritar guztiek dutxatzeko erabiliko luketen 
ur kantitate bera. Energia gutxiago, kutsadura gutxia-
go, ur gutxiago, zikinkeria gutxiago eta ontzi berri eta 
produktu polit eta ekologiko pilo bat... Mila esker posi-
ble egiteagatik!

Birziklatze-tutoretzak.

Nire 
konpromisoa

B

Helburua: naturaren or-
dena eta garbitasuna ba-
lioetsi. Gizakiaren erantzu-
kizunaz jabetu zikintzeko 
orduan, baina aldi berean 
ohartu oreka leheneratze-
ko ahalmenaz.

Ideia nagusiak: garbi-
tasuna, hondakinak, eta 
gizakiaren eragina ingu-
rumenean.

Baliabideak: zabor-poltsa horiak, urdinak, berdeak eta grisak. Eskularruak eta 
makilak makurtu gabe sastatzeko, beharrezkoa bada.

Garapena: garbiketa egiteko leku bat aukeratuko dugu: gune natural bat, hiriko 
parke bat, hondartza bat, erreka bat edo ikastetxeko auzoko kale bat. Helburua 
da edozein hondakin-mota jasotzea, oreka ahalik eta gehien berreskuratzeko. 
Aurkitutako ontziak zerezkoak diren sailkatuko ditugu eta koloretako poltsetan 
sartuko ditugu: plastikozko edo metalezko ontziak eta brikak, poltsa horietan; 
kartoizko ontziak eta papera, urdinetan; beirazkoak, berdeetan; eta zaborrera 
bota beharreko gainontzeko ontziak, grisetan. Oso kontuz ibiliko gara ontziak 
erabiltzean, aire zabalean daudenez, herdoilduta, apurtuta edo zorroztuta egon 
daitezkeelako. Seguritate-agindu horiek jaso ondoren, eskuetan eskularruak 
jantziko ditugu. Bukaeran, poltsak haien koloreko zaborrontzietan utziko ditugu.

Etxean: jarduera IGEk ere antolatu ahal du. Txango bat egiten dugunean, ohar-
tu ahal gara zenbat zikintzen dugun, hondakin guztiak poltsa berezi batean bil-
duta. Gero zaborrontzi egokietan utziko dugu gure zaborra.

Gehiago: ingurumena zaintzen lan egiten duten GKE askok boluntariotza anto-
latzen dute gune natural andeatuak garbitzeko. Gurutze Gorrian, Paisaje lim-
pio elkartean edo Bioaniztasuna Fundazioan galdetu ahal duzue.

Parkean, patioan edo hondartzan 
zaborra uztearen kontrako 
kanpaina txikia.
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Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Helburua: guztion artean, birziklatzearen eta naturaren 
sinboloa eraiki gune komun batean. Ingurumenarekiko 
konpromisoa guztion helburua dela ulertu, guztiongan era-
gina duelako eta guztion ardura delako. Bolada batez hel-
buru horri eutsi, ohitura eta sentimendua indartzearren.

Ideia nagusiak: sentsibilizatzea, konpromisoa, guztion 
parte-hartzeaz etorkizun hobea lortuko dugun itxaropena 
eta nahia.

Baliabideak: sukaldeko paperetako biribilkiak, erratz-maki-
lak, esekitokiak edo beste baliabide batzuk zuhaitzaren en-
borra eta adarrak modu sendoan egiteko, soka, artaziak...

Garapena: zuhaitz bat sortu,  Zentroaren ingurumen-jar-
duera eta asmo onez betea. Enborra eta adarrak egiteko, 
material birziklatuak erabiliko ditugu, eta adarretan plastiko-
zko botilak edo freskagarri-latak zintzilikatuko ditugu. Boti-
la eta lata barruan konpromiso eta babes mezuak sartuko 
ditugu. 

Etxean: mezua elkarrekin idatz dezakete edo nahi duten 
mezuaren alde sinatu.

Gehiago: birziklatzeari esker, mundu polit, osasuntsu eta 
bizia ikusi nahi? Bada, Ecoembes elkartearen “Minimundi” 
jokuan sar zaitezkete eta ikusi zer nolako eragina duten zure 
jarduerek zuen planeta txikiaren osasunean: ikusi lotura.

Ontzi arinen zuhaitza.

Helburua: onartu konpromi-
soa hartzea kontzientziazio-
tik pauso bat haratago joatea 
dela. Konpromisoa hartzea 
jarduteko asmoa da; ara-
zoaren konponbidearen parte 
izateko asmoa, alegia. Behin 
birziklatzearen garrantzia 
ulertuta, umeek hitzemango 
dute etxean beti birziklatzeari 
ekingo diotela eta, gainera, 
besteei birziklatzen irakatsiko 
dietela.

Ideia nagusiak: ingurume-
narekiko konpromisoa, bir-
ziklatzea, ikastea, ezaguerak adieraztea, disziplina eta eguneroko ohitura.

Baliabideak: imanetarako txantiloiak (xafla batean trokelatuak); inprimagailuak 
edo pertsonalizatzeko koloreak.

Garapena: umeek beren imana margotu edo txantiloi bat osatuko dute be-
ren familiaren abizenaz. Helburua da hozkailurako iman bat egitea. Imanean 
honelako esaldiak jarri ahal dituzte: “familia honetan birziklatzen dugu”; “Mar-
tinez familiak birzikltzen du”; edo “birziklatzeko konpromisoa hartzen dugu”. 
Horrela bai beren konpromisoa bai familia osoari ongi egiten irakasteko 
konpromisoa erakutsiko dute. Horrek esan nahi du jakin behar dutela zein 
zaborrontzitan utzi behar duten hondakin bakoitza. Horretaz gain, gerta lite-
keen hanka-sartzeak eta hobeto egiteko trikimailuak ere ezagutu behar dituz-
te. Hanka-sartze ohikoenetariko bat da ontziak ez diren gauzak edo oraindik 
beteta dauden ontziak botatzea, adibidez. Trikimalu on bat da kutxak tolestea 
zaborrontziaren espazioa hobeto aprobetxatzeko.

Etxean: imana hozkailuan jarri, eta esanahiaz mintzatu. Pegatinak ere egin 
ditzakete, trikimailu onenak edo hanka-sartze ohikoenak gogorarazteko; 
esaterako, “Gogoratu!” bezalakoak.

Gehiago: ontzi bat nora bota ez badakizue, Ecoembes elkartearen ontzi-
bilatzailean begiratu ahal duzue edo haren app-a telefonoan instalatu beti 
eskura izateko.

Hozkailurako imana: nire familiak 
birziklatzeko konpromisoa hartu du.
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Gure erakundea 1949an sortu zen, eta 134 herrialdetan 
dago. Gure lanaren ardatza umearen garapena da, gizar-
teratu eta laguntzarik behar ez izan arte. Familia ahulak in-
dartzeko 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 askata-
sun- prozesuan zehar.

Munduan 573 SOS Haurren Herrixka daude, SOS Children’s 
Villages Internationalak kudeatuak (Aldeas Infantiles SOS 
Internacional). Erakunde hori SOS Haurren Herrixkak Elkar-
te Nazional guztien federazioa da, eta 58.866 umeri lagunt-
zen die. 1.883 zentro eta SOS programa ditu. Horien artean, 
gazte-egoitzak, ikastetxeak, Haur Hezkuntza zentroak, fami-
liak indartzeko programak eta 494.703 umeri, gazteri eta hel-
duri laguntzen dieten beste proiektu batzuk daude. Bestalde, 
945.753 tratamendu eskaintzen du 76 SOS ospitaleetan, eta 
726.395 pertsonari laguntzen die munduko 24 SOS Larrial-
dietako Arreta- Programaren bidez.

ESPAINIAN

Aldeas Infantiles SOS 1967tik dago gure herrialdean. 1981ean 
Espainiako Aldeas Infantiles SOS sortu zen. Erakunde horrek na-
zio-mailan koordinatzen du lana, eta 1983an Ministro-kontseiluak 
onura publikoa izendatu zuen. Ohorezko Presidentetza BM Borbo-
neko Felipe VI Erregeak dauka.

Egun, zazpi autonomia-erkidegotan egiten du lan —Andaluzia, Ara-
goi, Gaztela-Mantxa, Kanariak, Katalunia, Galizia eta Madrilen— 
honen bidez:

ALDEAS INFANTILES SOS HAURREI LAGUNTZEN DIEN 
ERAKUNDEA DA. NAZIOARTEKO ERAKUNDEA DA, 
PRIBATUA, IRABAZI-ASMORIK GABEKOA, 
INTERKONFESIONALA ETA JOERA POLITIKORIK GABEKOA.



BABESTEKO PROGRAMAK

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

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

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

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

Lehenengo Harrera eta Balorazio Programa: baliabide es-
pezializatua da. Babesik gabeko egoera larrian dauden umeei 
eta nerabeei aldi baterako eta larrialdirako arreta emateko  di-
seinaturik dago. Bitartean, babesteko neurri edo baliabide ego-
kiena aukeratzen da.

GAZTEEN AUTONOMIARI LAGUNDU

Gure lana ez da bukatzen gazteek 18 urte betetzen dutenean. 
Nahi badute, haien garapen-prozesuan zehar laguntzen jarrai-
tzen dugu. Gazteen beharrei erantzuten zaie kontuan hartuta 
haien erresilentzia-gaitasuna eta beharrezko babesa emanez. 
Era berean, trebatu egiten ditugu gizarteratzea eta lanera ego-
kitzea lortu arte, haien autonomia eta parte-hartzea lortu arte.

PREBENTZIO-PROGRAMAK

Familiak indartzea. Familia ahulei sostengua ematea du hel-
buru, haien bizimodua hobetzeko eta indartzeko. Horrela, hau-
rrak abandonatzea saihestuko da. Programa hauek hainbat 
aukera ematen diete arriskuan dauden familien, umeen eta 
gazteen eskaerei: Eguneko Zentroak, Haur Eskolak, Naturan 
Hezi eta Familia Programak.

SOS AKADEMIA

Trebatzeaz, ezaguerak kudeatzeaz, ikertzeaz eta erakundea-
ren kalitatea kudeatzeko sistemaz arduratzen da. Haren arlo 
nagusiak Trebakuntza Eskola Nazionala — erakundeko langi-
le guztien hasierako eta etengabeko trebakuntza bermatzen 
duen eskola— eta I+G eta Kalitate Sailak dira. Akademiaren 
eginkizun nagusiak informazioa bilatzea, errealitate soziala az-
tertzea eta etorkizuneko eta gaurko egoerei irtenbide eraginko-
rrak 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 Latinoamerikako 
15 Herrixka finantzatzen ditu: Mar del Plata (Argentina); Ricaur-
te eta Portoviejo (Ekuador); San Jerónimo eta Jacotán (Guate-
mala); Tela, Choluteca eta Tegucigalpa (Honduras); Managua 
eta Juigalpa (Nikaragua); Lima eta Pachacamac (Peru); San 
Miguel, San Vicente eta Sonsonate (El Salvador), eta 3 Afrikan: 
Agadir (Maroko), Louga eta Ziguinchor (Senegal).

Bestalde, Latinoamerikako beste proiektu batzuen mantentze-
lanak ere gure gain hartzen ditugu; adibidez, Familiak Indar-
tzeko Programak, SOS Gizarte Zentroak, Lehen Hezkuntza 
Eskolak, Eguneko Zentroak eta Haur Eskolak. Horretaz gain, 
Ekuatore Ginean eta Senegalen kirurgia-arretarako bi progra-
ma ditugu; urtero 2.369 umeri egiten diegu ebakuntza bat.

Guztira 2015ean Espainako Aldeas Infantiles SOS erakun-
deak 24.571 ume eta gazte artatu zituen (6.610 Espainian, eta 
17.961 Latinoamerikan eta Afrikan)

HEZIKETA-PROGRAMAK

Gure Lehen eta Bigarren Hezkuntzarako balioen heziketa-
programek umeekin, gazteekin, irakasleekin eta familiekin 
hausnartzea ahalbidetzen digute; horrela, guztion artean 
marginaziorik gabeko gizarte justuago bat eraiki ahal izango 
dugu. Azkenengo urteetan hainbat gai jorratu dute: elkar-
tasuna, adimen emozionala, adiskidetasuna, konfiantza, 
erantzukizuna, konpromisoa edo zuhurtzia.

2015-2016 ikasturtean Espainiako Lehen Hezkuntzako 
2.027 ikastetxek eta Bigarren Hezkuntzako 1.500 zentrok la-
nean dihardute Aldeas Infantiles SOS elkartearen heziketa-
programetan. “Atxiki zure balioei” izeneko programak —3 eta 
12 urte bitarteko ikasleei zuzendua— dagoeneko hemeretzi 
urte bete ditu; eta “Gelditu eta pentsatu” programak —12 eta 
16 urte bitarteko gazteentzat diseinatua—, hamahiru urte.

KRISIARI EMANDAKO ERANTZUNA

Gure herrialdeak duen krisi ekonomiko larria eta familia 
askoren egoera zaurgarria dela eta, Aldeas Infantiles SOS 
elkarteak laguntza-zerbitzu berriak jarri ditu martxan. Zer-
bitzu horiek umeen eta gazteen oinarrizko gabeziei eran-
tzuten diete, eta gurasoei irtenbidea bilatzeko sostengua 
ematen diete: janaria (jantoki sozialak, janaria banatzea 
eta jantokirako bekak); gazteei lana bilatzeko laguntza eta 
diru-laguntzak autoenplegurako; eguneko zentroak sortzea 
eta handitzea; familia gurasobakarrentzako sostengua eta 
familia-ikasgelak handitzea; eskolarako materiala erosteko 
laguntzak edo osasun-tratamenduak ordaintzeko eta me-
diku-boluntariotza egiteko diru-laguntza.

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

Edo telefono honetara deitu: 902 33 22 22
Heziketa-programaren aholku emateko telefono-zenbaki 
iraunkorra: 670 696 588
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