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Ongi etorri 2016/2017 ikasturterako “Gelditu eta 
pentsatu” ediziora, Aldeas Infantiles SOS elkartearen 
heziketa-programa Bigarren Hezkuntzarako. Progra-
ma hau formatu digital irekian bakarrik eskainiko da, 
eta eskuragai dago bai erabili nahi duten ikastetxe 
guztientzat bai ikastetxearekin batera edo era askean 
burutzera animatzen diren familia guztientzat.

Begirunea eta elkarbizitza eskola jazarpenaren aurka.
Begirunea gure gizartea oinarritzen den balioa da. Umea-
rentzat aurrerapauso ikaragarria da onartzea beste nor-
baitek, ezberdina izan arren, antz handia duela berarekin: 
behar, nahi, beldur, ilusio eta eskubide berberak ditu. Ez-
berdintasunei begirunerik ez badiegu, ezinezkoa da dis-
kriminaziorik gabeko mundua sortzea; hau da, berdinta-
sunezko harremanetan oinarritzen den mundua. Gainera, 
errespetua erakusten baduzu, biolentzia ere arbuiatzen 
duzu; izan ere, biolentzia, besteari egindako erasotzat ez 
ezik, zeure buruarekiko erasotzat ere hartzen da. Horre-
gatik, aurten balio horien inguruan hausnarrarazi nahi die-
gu umeei, haurtzarotik biolentziari EZETZ biribila haiei he-
larazteko. Azken finean, balio horiek gure gizatasunaren 
bihotza dira. Pertsonen arteko 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, begirunea maila personaletik jorratu 
dugu eta elkarbizitza, eskolako bizitza kolektiboan heda-
tzen den begirunea balitz bezala. Gure ustez, horixe da 
abiapuntu onena eskola-jazarpena bezalako gai kezka-
garriari heltzeko. “Gelditu eta pentsatu” programan, 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 
gizatasuna galarazten digu eta.

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

50 zentzuzko tutoretza
Multzo didaktiko bakoitza heziketa-ziklo guztietako tu-
toretzetan garatzeko ariketetan banatuta dago; dena 
den, ariketa asko ingeles, musika edo heziketa fisiko 
irakasleek ere erabili ahal dute. Zailtasun-maila erraz 
doitu ahal duzue eta ariketarik errazenak kurtso aurrera-
tuenetara eraman; halere, agian goiko zikloko ariketek 
maila altuegia dute txikientzat. Irakasle bakoitzak eraba-
kiko du zer erabili eta nola egokitu zailtasun-maila bere 
taldeari. Horretaz gain, ordenagailua edo arbel digitala 
baliatzen baduzue, zuzenean exekutatzen diren loturak, 
bideoak eta baliabideak izango dituzue.

Familiak programa osatzen du.
Urtero bezala, zuen ikasleen familiek heziketa-pro-
graman inplikatzea nahi dugu, haiekin batera bakarrik 
eraiki ahal baitugu balioen heziketa modu koherentean. 
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 eta moralen inguruko proposa-
men berritzailea. Proposamen hori zuen ikasleen egu-
neroko 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.aldeasinfantiles.es/educa web-orrialdean. Horrela 
eginez gero, aldizka jasoko dituzue material berriak, ideiak, 
proposamenak edo beste ikastetxe batzuekin anaitzeko 
aukera.
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Begirunea, begirunea, begirunea. Familiak, esko-
lak eta gizarte osoak gogorarazten digu. Begirunea 
oinarrizkoa da bizitzeko, seguru sentitzeko, gai-
nontzekoak ongi sentiarazteko... Eta guztia zugan 
hasten da. Zeure burua errespetatzen duzu? Zeure 
burua maite duzu? Zeure burua baloratzen duzu? 
Zure bizitzaren garai hau erabakigarria da, hazi eta 
hezi egiten zarelako. Dagoeneko ez zara ume bat. 
Ez zaude beti gurasoen beharrean, zeure erabakiak 
hartzen hasi zara eta zure ekintzen erantzulea zara. 
Pertsona ona izan nahi duzu ala bide erdian gera-
tuko zara? Bada, ahalik eta gehien errespetatu be-
har duzu zeure burua.

Hasteko, hainbeste kezkatzen zaituen kontua: zure 
itxura, zure aurkezpen-gutuna. Ez larritu, zeure estiloa 
bilatu eta horretaz harro sentitu. Ez hartu zeure burua 
hain serio, eta gogoratu guztiok ez dugula zertan ber-
dinak izan, aniztasunean baitago bizitzaren txinparta: 
ile luzea, motza, pastazko betaurrekoak, metxa kalifor-
niarrak, piercingak... Helburua da zeure burua gustuko 
izatea, seguru eta zoriontsu sentitzea. Horretaz gain, 
itxura aldatzea duzu, modak ere aldatzen baitira. Nahi 
izanez gero, mila aurpegi izan dezakezu. Ez ahaztu 
garrantzitsuena zure izaera eta zure balioak direla eta 
edertasuna barnean dagoela. Bizitza esploratzeko ur-
teak  gozatu. Izan librea, irekia, kritikoa eta jakingura. 
Mundua istorio eta pertsona ahaztezinez beteta dago, 
zure bidean gurutzatu eta zure bizitza eratzen lagun-
duko dizutenak. Zure printzipioak ezartzeko ordua da. 
Begirunetsua eta koherentea bazara eta ingurukoak 
suntsitu gabe jokatzen baduzu, bide polita egingo 
duzu. Ez du axola okertzeak; hori normala da. Gakoa 
da egindakoa zuzentzea, akatsetatik ikastea eta aurre-
ra jarraitzea.

Zeure buruarekiko eta besteekiko begirunearen mu-
gak ezagutuz gero, ezin errazagoa izango da harre-
manak izatea. Zure ikaskideak errespetatuz trebatu. 
Zure lagunak izan ala ez, elkar errespetatu beharra 
duzue. Bob Marley abeslariak esaten zuen bezala: 
“Norberaren errespetua bestearena hasten den tokian 
bukatzen da”. Batzuetan marra oso mehea da eta nahi 
gabe gurutzatu ahal dugu, txantxa bat balitz bezala. 
Adi egon beharra dago ez mintzeko ez inork guri mina 
egiteko.

Eta zergatik errespetatu helduak, gurasoak, irakasleak 
edo adinduak? Bada, irabazi dutelako. Urteek ezagu-
tza, jakinduria eta esperientzia ematen dute. Haiekin 
egoteko denbora bila ezazu, entzun iezaiezu eta ja-
ramon egin iezaiezu. Nahita edo nahi gabe, aholkuak 
emango dizkizute eta ikasten lagunduko dizuten isto-
rioak azalduko dizkizute. Eta zure begirunea soberan 
itzuliko dizute.

Bukatzeko, baina aurrekoa bezain garrantzitsua, 
bizi zaren planeta errespetatu. Ziur Lurraren egoera 
kezkagarriari buruzko artikuluren bat irakurri duzula 
egunkarietan edo erreportaiaren bat ikusi duzula te-
lebistan: gizakien portaeraren erruz, gero eta espezie 
gehiago daude desagertzeko zorian, gero eta kutsa-
dura handiagoa dago atmosferan, poloetako izotza 
urtzen ari da, planetako baso handiak botatzen ari 
dira... Berri lazgarriak dira, baina zure esku dago zure 
harri-koskorra ekartzea, egoerari aurre egiteko. Ahalik 
eta gehien birziklatu, ez xahutu energia-baliabideak, 
berrerabili erabilera gehiago izan ahal duen guztia, ez 
erabili beharrezkoak ez diren gauzak... Ekintza horiek 
guztiak gure planetari diogun errespetuaren seinale 
dira. Gainera, ekintza horiek barneratzera behartu-
ta gaude eta gure eguneroko ohitura bihurtu. Geure 
buruari zor diogu. Lurrari ere zor diogu. Begirunea.

Begirunea
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 Namasté.
Helburua: gaur egun pantaila digitaletan murgilduta 
bizi gara, baina eskukoetatik, tabletetatik edo ordena-
gailuetatik burua altxatzeko kapaz izan behar dugu. 
Gure inguruan begiratu eta gure ingurukoak agurtu.

Ideia nagusiak: errealitatea osatzen duten pertsonak 
eta errealitate bera behatu; agurraren eta begiradaren 
bidez harremanetan jarri; zure ingurukoak ezagutu eta 
jakinarazi.

Baliabideak: koltxonetak; kiroletako arropa erosoa.

Garapena: egun guztiak opari handitzat jo behar ditu-
gu. Gainera, esker onekoak izan behar dugu, eta goi-
zero gure familia, lagunak eta topatzen ditugun pertso-
nak agurtu. Yoga klase bat antolatuko dugu. “Namasté” 
agurra erabiliko dugu hasiera emateko. “Namasté” hi-
tzak jatorri sanskritoa du eta “makurtzea” edo agurtze-
ko “erreberentzia” esan nahi du. Jarraian, “Eguzkiari 
Agurra” izeneko ariketak egingo ditugu.

Etxean: ikasleek asteburua aprobetxatuko dute gura-
soekin azokara joateko erosketak egitera. Laguntzeaz 
gain, nerabeek ikusi ahalko dute zein irekiak eta atsegi-
nak diren dendariak: jende guztia agurtzen dute. Ez al 
dute umore ona kutsatzen?

Gehiago: astean zehar ikasleak pixkat lehenago ai-
legatu ahal dira ikastetxera eta gainontzeko ikasleei, 
irakasleei eta ikastetxeko langileei harrera egin. Se-
guru guztiei gustatzen zaiela irribarre batez esandako 
“Kaixo, egun on!” bat entzutea ikastetxera iristen dire-
nean

Helburua: pertsona 
bezala zeure burua 
maite: zure ideiak, 
jokaerak eta izaera. 
Indartsu, berezi eta 
bizitzari aurre egiteko 
prest sentitu. Zeure 
burua errespetatu eta 
errespetua irabazi.

Ideia nagusiak: au-
toestimua landu; bes-
teen kritika positiboak 
kontuan hartu   gabe, 
zeure burua balorat-
zen ikasi; senetan eta norberaren pentsaeran konfiantza izan.

Baliabideak: diseinu-programaren bat duten ordenagailuak; inprimagailuak; pe-
gatina-paper garbia; kamisetak edo euskarriak dituzten poltsak estanpatzeko; ar-
taziak; txantiloiak; aerosolak.

Garapena: ingeles klasean hainbat lelo pentsatuko ditugu. Alde batetik, leloek gure 
autoestimuari egingo diote erreferentzia; eta, bestetik, animatuko gaituzte pertsona 
indartsuak eta edozein egoerari aurre egiteko kapaz izatera eta geure buruarekin 
harro egotera. Mr. Wonderfulen produktuetako antzeko leloak erabili ahal ditugu: 
“I look cool today”, “If you can dream it you can do it”, “Nothing is impossible”, “I 
can make it” eta abar. Jarraian, tipografiarekin jolastuz, diseinu erakargarria egin 
dezakegu pegatinak, kamisetak edo poltsak inprimatzeko.

Etxean: agian familiakoek noizbait pentsatu duzue zerbait elkarrekin egitea baina 
ezin izan duzue egin. (bidaia bat, baratze bat landatzea, asteburuetan ibiltzera joa-
tea). Zure planak aurrera eramaten saiatu: zuek ahal duzue.

Gehiago: klasean talent show-etako lehiakideen bideoak ikusi ahal dituzte: 
hemen eta hemen. Printzipioz, lehiakide batzuek ez zuten beren buruaren-
ganako konfiantza handirik. Guztia funtzionatzen hasi zen konfiantza izatea 
lortu, konplexuak erantzi eta beren ametsa eskuratzera ausartu zirenean.

21 2
Zure burua eta zure ametsak errespetatu.

LZ LZ
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Sekretuak. Bat gorde dizut. 
Gordeko didazu zuk nirea?

24

Helburua: garai di-
gitalean bizi gara. 
Garai honetan doze-
naka baliabide dau-
de irudiak, iritziak 
eta pentsamenduak 
era publikoan zabal-
tzeko. Hori dela eta, 
inoiz baino gehiago 
ohartu behar dugu 
intimitatearen balio-
az eta garrantziaz.

Ideia nagusiak: intimitatea, zuhurtzia, Interneten eta 
sare sozialen erabilera, non hasi eta non bukatzen den 
norberaren pribatutasuna.

Baliabideak: ordenagailuak edo arbel digitala.

Garapena: ikasleek parte hartuko dute intimitatearen 
eskubideari buruzko debate batean. Ikasleek komenta-
tuko dute non egon beharko luketen mugek: gehitu ahal 
gaituzte Whatsapp talde batean galdetu gabe?; etike-
tatu ahal gaituzte Facebook-eko argazki batean gure 
baimenik gabe?; bidali diezagukete posta elektroniko 
bat beste pertsona batzuk kopian badaude?. Ikasle-
talde batek epaimahaia osatuko du, eta gainontzekoek 
hainbat kasu azalduko dituzte (irudiak edo Internete-
ko bideoak erabilita). Epaimahaiak erabakiko du kasu 
bakoitzean intimitate-eskubidea hausten den ala ez.

Etxean: batzuetan helduek gutxiesten dituzte gazteenen 
kezkak. Gazteek gurasoei eskatuko diete konpromisoa 
har dezaten beren ustez pertsonalegiak diren sekre-
tuak eta pasadizoak ez zabaltzeko beren intimitatea 
errespetatzearren, Konstituzioaren 18. eta 20. artiku-
luek bermatzen duten moduan. 

Gehiago: Justin Bieber, Katy Perry, Selena Gómez edo 
Kendall Jenner bezalako ospetsuen gaineko informazioa 
bilatu ahal dute eta ikusi nola ailegatzen diren ba-tzuetan 
haien sekretuak prentsara. Jarraian, ospetsuen intimita-
tearen eskubideari buruzko debateari ekin ahal diote.

Helburua: Michael Jacksonen “Man in the Mirror” kantaren letrak adierazten 
duen moduan, ezer ez da mugiezina; nolakoak garen, nola pentsatzen dugun 
edo nola jokatzen dugun  gustatzen ez bazaigu, gure esku dago aldatzea.

Ideia nagusiak: konformismoak ez du ezer konpontzen; arazoak konpon-
tzeko, ezin gara geldirik egon eta, gauzak ongi funtzionatzeko, beharrezkoa 
dena aldatu behar dugu; ezer ez da mugiezina; nolakoa zaren edo zure ingu-
ruan ikusten duzuna gustatzen ez bazaizu, egin zerbait.

Baliabideak: “Man in the Mirror” kantaren letra; kanta praktikatzeko lekua; 
soinu-sistema; musika-tresnak.

I’m starting with the man in the mirror 
I’m asking him to change his ways
and no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place 
Take a look at yourself, and then make a change 
Take a look at yourself, and then make a change
Na Na Na, Na Na Na, Na Na, Na Na

Garapena: abesbatza bat osatzea da helburua. Abesbatzak Michael Jackso-
nen “Man in the Mirror” kanta abestuko du, besteak beste. Jatorrizko kantan 
gospel-talde batek lagundu zuen abeslari amerikarra; beraz, guztiok elkarre-
kin abesteko oso kanta aproposa da. Ahotsak lantzeaz gain, letra ere landuko 
dugu. “Man in the Mirror” kantan, Michael Jackson apal bat ikus dezakegu; 
halaber, kantak erakusten du zein kezkatuta zegoen Michael Jackson bai 
pertsonekiko begirunearekin bai planetarekiko begirunearekin. Berak esaten 
du keinu txikiek ere axola dutela eta garrantzitsuena dela zerbait egitea, nahiz 
eta gauzarik nimiñoena izan.

Etxean: familiarekin “Man in the Mirror” kantaren bideoa ikusi ahal dute. Bi-
deoan, historiaren gertaera lazgarriez gain, bonba nuklearraren erabilpena, 
Vietnamgo gerra, Etiopiako gosetea eta El Salvadorreko gerra eta abar ager-
tzen dira. Bestalde, gure planeta eta gure gizartea hobetzearen alde borroka-
tu ziren pertsonaia ausartak eta nekaezinak azaltzen dira: Martin Luther King, 
John Lennon, Kalkutako Ama Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, 
etab. 

Gehiago: kanta gehiago aukeratu eta gainontzeko ikasle, irakasle eta fami-
lientzat kontzertu txikia antolatu. Sarrerak prezio sinbolikoa izango du, ekin-
tza solidario bati laguntzeko.

Abesbatza: “Man in the mirror”.
Hasi zu zeu aldatzen.

3
LZ LZ
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Errespetuaren erronkak gainditu.
Helburua: xede lergarri eta eskuragarriak izan; autoexi-
jentzia menderatu, baina gero eta erronka gehiago hartu 
norberaren gain.

Ideia nagusiak: begirunearen garrantzia ulertu, praktikan jarrita.

Baliabideak: paperak, fieltrozko poltsa, boligrafoak, karpetak.

Garapena: klasean Errespetuaren Erronkak irakurri 
(ikusi aurrerago). Jarraian, paperetan zenbakiak idatzi 
1etik 10era  (zenbat ikasle dauden) eta tolestu. Poltsatxo 
batean sartuko ditugu, eta, begiratu gabe, ikasleek bana 
hartuko dute. Ikasleek hitzemango dute aste osoan egoki-
tutako erronka burutuko dutela eta egunkari batean kon-
tatuko dutela nola gainditu ahal izan duten. Astea bukatu-
takoan, nola moldatu diren azalduko dute.

Etxean: familiarekin batera, 2., 7., 8. eta 10. erronkak buru-
tuko dituztela hitzemango dute. Gurasoek eta aiton-amonek 
(epaimahaia) proba gainditu dutela uste badute, sari bat 
emango diete: zinemara joan edo beste pribilegio bat.

Gehiago: erronkak gainditzera bultzatzeko, Twitter-ren 
edo Instagram-en irudiak zintzilikatuko dituzte egunkaria 
osatzeko. Honako traola hau erabiliko dute: #errespetua-
renerronkagainditua

Errespetuaren erronkak
1. Ez hitz egin aurrean ez dagoen inori buruz. Norbaiti 
buruzko zerbait negatiboa esatekotan, egin bestea entzuten 
ariko balitz bezala.
2. Errieta egiten badizute, entzun eta ez erantzun. Bukatu-
takoan, azaldu zure sentimenduak aztoratu gabe.
3. Hitz egin beste iritzi bat duen batekin, baina eztabaidatu 
gabe. Onartu neurri batean arrazoi duela eta horrela pentsa-
tzeko eskubidea duela.
4. Ez bidali inoren argazkirik haren baimenik gabe.
5. Ez zabaldu norbaitek esan dizun sekreturik.
6. Beste erlijio bati buruzko informazioa bildu: nondik dato-
rren, zertan sinesten duten, zein errito dituzten...
7. Hilabete batez izan puntuala zure ikastetxeko hitzordu “profe-
sionaletan” eta pertsonaletan eta zure familiarekin eta lagunekin.
8. Hitza bete: gauza bat gaur egingo duzula esan baduzu, egin ezazu.
9. Ez egin edozein gauza kasurik egiten ez dizun jendeare-
kin joateko, nahiz eta erakargarriak izan. Zure lagunak izate-
kotan, izango dira.
10. Adinduek kontatu behar dizkizuten istorioei kasu egin 
moztu gabe.

Respect. Errespetua eskatu, neska.

265
LZ LZ

Helburua: sexuen arteko nagusitasunari edo ezberdintasunari buruzko es-
tereotipoak desagerrarazi; emakumezkoen inguruko ideia okerrei eta aldez 
aurretik pentsatutako ideiei buruz hausnartu.
Ideia nagusiak: autoestimua; genero-ezberdintasunei buruzko aldez aurre-
tik pentsatutako ideiak; emakumezkoen gizarte-paperaren gaineko elkarri-
zketa irekia eta aberasgarria.

Baliabideak: bideo-kamera, Interneterako konexioa duen ordenagailua 
eta editatzeko programa.

Garapena: ikasleek kazetaritza-erreportaia bat egingo dute. Erreportaiak 
feminismoaren historiaren pertsonaia garrantzitsu bat jorratuko du; 
adibidez, Mary Wollstonecraft (XVIII. mendeko filosofoa eta Emakumearen 
eskubideen erreibindikazioa liburuaren egilea). Wollstonecraftek argudia-
tu zuen emakumeak berez ez direla gizonak baino gutxiago; bere ustez, 
arazoa da heziketa gutxiago jaso dutela historikoki. Gehiago: Emmeline 
Pankhurst, Simone de Beauvoir, Virginia Wolf edo Clara Campoamor eta 
Victoria Kent espainiarrak, besteak beste.

Etxean: gurasoekin eta aiton-amonekin batera, konparatu haien garaiko emaku-
mearen egoera eta gaur egungoa: heziketa, lan-munduan sartzea, politika, kul-
tura... Gizonek baino askatasun gehiago ala gutxiago dute? Eta aukerarik?

Gehiago: bilatu zer defendatzen duten gaur egungo feministek. Ziur harrituko 
direla ikusten dutenean feminista gogotsuenetarikoak oso ezagunak direla ne-
rabeen artean (Taylor Swift, Beyoncé, Miley Cyrus, Emma Watson, etab.)
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zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Helburua: begirunea eta begirune eza etengabea da etxean, ikastetxean edo 
gizartean. Hainbat portaera behatu eta ezberdindu, eta erabaki nolakoak izan.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagailua; Power Point-a edo 
antzekoa; irudi digitalak; inprimagailua eskaneatzeko eta inprimatzeko.

Garapena: egungo gizarteko begirunearen kontzeptuari buruzko lan bat egitea 
proposatuko du irakasleak. Ikasleek, taldeka, gai bat aukeratuko dute (politika, 
prentsa, kirolak, publizitatea, elkarbizitza). Helburua da begirunezko jokaerak 
eta jokaera errespetugabeak bilatzea (“telebista-programa ugaritan tertuliaki-
deek elkar iraintzen dute”; “gidari asko oldarkorrak dira”; “garraio publikoetan 
inor ez dio lekua uzten adindu bati”; eta abar). Halaber, horren inguruan haus-
nartu eta ondorioak aterako dituzte: aurreko belaunaldiak baino hobeto haziak 
gaude ala ez?; arau gehiago ala gutxiago dugu?; nork betetzen ditu hobeto: 
umeek, nerabeek, helduek?

Etxean: hainbat jokabide errespetugabe aztertu ondoren, errespetua familiar-
tean ere landuko dute: ordutegiak errespetatu, lanak partekatu, elkarri entzun, 
etab. Baita auzokideekin ere: sartzean edo ateratzean ateari heldu, poltsak 
eramaten lagundu, etab. Horren truke, eskerrik beroenak eta errespetu handia 
“bakarrik” jasoko dituzte.

Gehiago: ondorio egokiak atera eta gero, ikasleek arlo guztietarako jokaera-
protokolo bat idatziko dute begirunean oinarritua. Helburu nagusia izango da 
antzeman zituzten zenbait jokaera errespetugabe errotik kentzea.

27
Begirunearen behatokia. Eskatu eta eman.

Helburua: oinarrizko beharrei erantzunda, jendea indartsu 
eta harro agertzen da eta uste dezake besteak baino ge-
hiago dela. Biluzik eta babesik gabe, gizaki guztiok berdi-
nak gara; guztiok ditugu behar eta ahulezia berberak.

Ideia nagusiak: jatorrietan pentsatu. Jaiotzen garenean 
ez dugu ezer, eta ahuleziak eta oinarrizko beharrak ditugu: 
gosea, egarria, garbiketa, zaintzak, etab.

Baliabideak: kartulinak, koloretako errotulagailuak, plasti-
fikagailu, dadoak, etab.

Garapena: tutoretza-orduan, biziraupen mahai-joko bat 
prestatuko dute ikasleek kartulinak, plastifikagailua —es-
kolan baldin badago— eta errotulagailuak erabilita. Tal-
deek beren arauak sortu ahal dituzte, baina guztiek oina-
rrizko produktuak erabili behar dituzte sari gisa (janaria, 
edariak, medikamentuak...): jokalariek produktu horiek lor-
tuko dituzte irabazten ari direnean; gauzak okertzen badi-
ra, aldiz, produktuak galduko dituzte. Hainbat leku irudika 
dezakete jokoa kokatzeko; esaterako, irla bakarti bat edo 
herrialde ezezagun eta urrun bat. Jokalari guztiak egoera 
beretik hasiko dira eta zin egin behar dute elkar errespeta-
tuko dutela partidan zehar.

Etxean: ikasleek aiton-amonekin edo familiako zaharrene-
kin komentatuko dute nolakoa zen bizitza gerraren ostean, 
haiek gazteak zirenean eta baliabide gutxiago zutenean. 
Errespetu handiagoa zegoen garai hartan pertsonen ar-
tean ala ez?

Gehiago: biziraupen-jokotik abiatuta, dokumentu batean 
bilduko ditugu gure oinarrizko beharrak eta berdintzen gai-
tuzten ahuleziak. Esaterako, guztiok jan eta edan behar 
dugu; mediku-arreta behar dugu gaixorik jartzen bagara; 
babesa behar dugu beldur bagara; higienea behar dugu 
osasuntsu eta garbi egoteko; etab. 

Zureak bezalako 
ahuleziak.

8
INLZ LZ
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Helburua: ahozko hizkuntza  eta nola mintzatzen garen aztertu; zer nolako 
argota eta esaldi eginak erabiltzen ditugun ikertu. Batzuetan gure hizkerak 
estereotipoak edo gezurrezko usteak islatzen ditu eta konturatu gabe era-
biltzen ditugu.

Ideia nagusiak: ahozko hizkuntza aztertu; egunero erabiltzen diren hitzak 
eta esaldi eginak aztertu; mintzatu aurretik, hausnartu.

Baliabideak: Interneterako konexioa duten ordenagailuak, musika-errepro-
duzitzailea.

Garapena: aztertu zer nolako hizkuntza erabiltzen duten nerabeentzako 
irrati-programetan, gazteentzako filmetan, kanten letretan (hip-hopa, rapa, 
reggaetona), blogarien iruzkin eta kritiketan, etab. Ziur hitz, esamolde edo 
komentario errespetugabe bat baino gehiago aurkituko dutela. Ohartu nor-
beraren edo arauekiko errespetu eza eta bihurrikeria edo gordinkeria ez-
berdinak direla (emakumeen edo beste kultura batzuen kontra, adibidez).

Etxean: gurasoak nerabeak zireneko abestiak bilatuko dituzte letrak azter-
tzeko eta ikusteko ea hizkuntza errespetugaberik erabiltzen zuten. Zentsura 
zegoen urteetan pentsatuko dute eta aztertu garai hartako metaforak eta 
alegoriak.

Gehiago: abestien letrak, zinema-gidoiak, antzerki-testuak edo Youtubeko 
iruzkinak hartu eta testuak berridatziko dituzte erakusteko hizkuntza abe-
ratsa, anitza eta dibertigarria dela. Eta errespetua galdu gabe. Horrela ikusi 
ahalko dute noiz den barregarria errespetugabea izatea; dena den, egia 
esan, horrek statu quo-ari bakarrik egiten dio min.

Esan ohi diren esaldiak aztertuko ditugu.
10

Helburua: gizaki guztiak hainbat osagaiz eginda dau-
de. Osagai horiek nahastu eta kozinatuz gero, errezeta 
berezia eta esklusiboa bihurtuko dira. Osagai giltzarri 
horiek gure generoa, jatorria, kultura, sinesmenak eta 
ideologia dira. Beti egon behar dugu harro gure osagaie-
kin eta gainontzekoen osagaiak errespetatu.

Ideia nagusiak: zu zeu izan, zure sustraiak, kultura, si-
nesmenak eta sexu-aukera baztertu gabe. Guztiok gau-
za asko gara eta hori ez onartzeak arrazakeria, xenofo-
bia, homofobia, intolerantzia eta abar dakartza.

Baliabideak: inprimagailuak, punta lodiko errotulagailuak, 
zeloa eta txintxetak.

Garapena: ikasleek miresten dituzten pertsonaia eza-
gunen argazkiak bilatuko dituzte. Ez du axola pertso-
naiek  beste jatorri, kultura, sinesmen, edo sexu-joera 
bat izateak. Jarraian, argazkiak inprimatuko dituzte eta 
irudian esaldi bat idatzi haien jatorria, sinesmena edo 
sexu-joera konplexurik gabe deskribatzeko. Ikastetxe-
ko lekuren batean erakusketa antolatu ahal dute, ikasle 
guztiek bisita dezaten.

Etxean: zuhaitz genealogikoan sakondu: nongoak ziren 
haien aitaldeko eta amaldeko aiton-amonak?; zein hi-
zkuntzatan mintzatzen ziren?; zein erlijiotakoak ziren?. 
Zenbat eta informazio gehiago bildu, orduan eta gau-
za gehiago jakingo dute haiei buruz eta haien jatorriari 
buruz.

Gehiago: “Respect” izeneko kanpainaren bideoa ikusi, 
UEFAk egindakoa. Hainbat jatorritako jokalariek hartu 
dute parte: Messi, Neymar, Ronaldo, Christian Bale edo 
Benzema. Guztiek, beren ama-hizkuntzan, oso kontu 
erraza eta argia eskatzen dute: “Respect”.

Zer esan nahi du “izateak”?
9

IN BZBZ
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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 “Gelditu 
eta pentsatu” izenekoa osatzen du, eta aukera ema-
ten du bai klasea dinamizatzeko bai jolasteko, betiere 
praktikotasuna kontuan hartuta. Proposamen errazak, 
nerabeek aukerak egin ditzaten eta beren heldutasun-
maila froga dezaten.

Ideia nagusiak: gogoeta, etika eta kasu praktikoak.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagailua.

Garapena: lotura honetan programan sartu, eta Bi-
garren Hezkuntzarako proposamenen bat aukeratu 
(Zalantza handiak), nahi duzun arloan: pertsonalean, 
komunikatiboan edo sozialean. Nahiz eta hamabostal-
diro proposamen berriak jarri, hemerotekan interesgarri 
suerta dakizuen zalantzen base zabal bat aurkituko du-
zue. Guztiek, modu batean edo bestean, pertsonen ar-
teko errespetuari egiten diote erreferentzia, bai familiar-
tean bai ikastetxean bai nerabeen eguneroko bizitzan.

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.

Begirunearen zalantzei 
buruzko tutoretzak.

Helburua: Pentsatu zergatik haserretzen garen hainbat egoeratan; energia ne-
gatiboa jarrera ireki eta konstruktiboetara bideratu.

Ideia nagusiak: haserrea eta hira menderatu; aztertu, hausnartu, atzerapauso 
bat eman eta irtenbide objektiboak bilatu umore txarrean jarri aurretik; horre-
lako jokaerak saihestu gure ikaskide, irakasle eta familiakoei diegun errespetua 
dela eta.

Baliabideak: arbel digitala, telebista edo pantaila handi bat film bat ikusteko.

Garapena: Klasea izeneko filma ikusi (trailerra), 2008an Laurent Cantet zu-
zendari frantsesak egina. Filmak kontatzen ditu literatura irakasle baten bizi-
penak Bigarren Hezkuntzako ikastetxe batean. Ikastetxea Pariseko 20. arron-
dizamenduan dago, eta han hainbat kultura eta herritartasunetako ikasleak 
nahasten dira. Ezberdintasun horien erruz, zenbait ikasle besteak baino gu-
txiago sentitzen dira; hori dela eta, haserreak eztanda egiten du haien artean 
eta irakaslearen eta gizartearen kontra. Zineforum bat egingo dugu bi kontu 
jorratzeko: zergatik sentitu ahal garen besteak baino gutxiago eta nola bideratu 
ahal dugun haserrea. 

Etxean: gurasoei proposatuko diete lan-arloko haserrea menderatzeko test bat 
egitea (egin klik hemen). Jarraian, familiartean emaitza komentatu eta ondorio-
ak estrapolatu ditzakete egunerokotasunean erabiltzeko.

Gehiago: egunkarian bilatu haserreari lotutako berriak —gero gertaera bihurtu 
direnak—. Berriak iragarki-taula batean jarriko dituzte, eta horrela guztiek ikusi 
ahalko dute noraino eraman gaitzaketen une oldarkor horiek.

Haserrea menderatzen ikasi.

211 12
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Helburua: irakaslea giltzarri da ikasleak begirunearen 
balioan hezteko. Begirunea, norberaren burua errespe-
tatzeaz gain, ikastetxea, familia, eta bizi diren gizartea 
errespetatzea ere bada. Mezua argi eta garbi haiengana 
ailegatzeko, irakasleak jarraitzeko moduko eredua izan 
behar du.

Ideia nagusiak: tolerantzia, ikuspegia irekitzea, hase-
rrea eta inbidia helduen artean. Nola bizi garen irakas-
leok ere haserre eta inbidiarekin eta nola menderatzen 
dituzten, printzipioz, helduek.

Baliabideak: orriak, boligrafoak, irakasle-gelarako pos-
tontzia.

Garapena: ikasleek test bat prestatuko dute “ideia na-
gusietan” aipatutakoak bezalako baloreak ebaluatzeko. 
Ebaluazioa egiteko, “Oso begirunetsua”, “Begirunetsua”, 
“Nahikoa” eta “Ez oso begirunetsua” esaldiak erabiliko 
dituzte. Irakasleek elkar baloratuko dute era anonimoan. 
Horren ostean, guztiek jasoko dute beren ebaluazioa. 
Jasotako emaitzak espero ez bazituen, pentsatu ahalko 
du nola hobetu.

Gehiago: emaitza guztiak hartuta, grafiko bat egin. Ho-
rrela, irakasleek argiago eta objektiboago ikusiko dute 
zein den batez besteko ebaluazioa  errespetuari dago-
kionez.

Irakasleen tutoretza: 
zer nolako begirune-eredua 
naizen.

13

Helburua: inbidia sentimen-
du negatiboa aztertu; arra-
zionalizatu zergatik izan nahi 
dugun besteak bezalakoak, 
zergatik izan nahi dugun 
besteek dutena eta zerga-
tik jokatzen dugun besteek 
bezala. Geure burua ga-
ren bezala maitatzea eta 
onartzea  oinarrizkoa da 
eta handi egiten gaitu.

Ideia nagusiak: inbidiaren 
zergatiak; inbidia jarrera po-
sitiboagoetara bideratu.

Baliabideak: Interneterako 
konexioa duen ordenaga-
ilua, inprimagailua.

Garapena: Rafael Santan-
dreu psikologoari egindako 
elkarrizketa hau abiapuntu 
hartuta (ikusi lotura), inbi-
diari aurre egiteko zenbait hausnarketa aztertuko dituzte: “mundua gozatzeko 
aukera izango dugu baldin eta munduari uko egiteko gai bagara”; “zerbaiti uko 
egin nahi ez badiogu, horren gatibu bihurtuko gara”; “gauzak gozatzeko modu-
rik egokiena da jakitea ez dituzula behar eta galdu ahal dituzula eta ez litzate-
keela ezer gertatuko”; “psikologiako esaera batek dio indartsuak eta ikaraga-
rriak izango garela baldin eta tropelaren azkenak izateko prest bagaude”; etab.

Etxean: gurasoek bizi izan duten inbidia-egoeraren bat azaldu ahal dute. Se-
me-alabek asmatu beharko dute ea haien gurasoek inbidiarik zuten ala inbi-
diarik eragin zuten. Egoerak egoera, xedea da inbidiaren zentzugabekeriaren 
gaineko gogoeta egitea.

Gehiago: ikasleek zerrendatuko dute zertan dieten inbidia beren idoloei (ilea, 
giharrak, tatuajeak, arropa, estiloa, haien izaera, haien bikotekideak, haien di-
rua, etab.) Horren ostean, testu bat idatziko dute. Testuan kontatuko dute nola 
irudikatzen duten beren bizitza inbidia dieten ezaugarriak izango balituzte: 
orain baino zoriontsuagoak lirateke ala ez?

Inbidia. Zorionak hain ongi egiteagatik.

214
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Helburua: birziklatzeak 
lotura estua du inguru-
men osasuntsua izateko 
eta gozatzeko eskubi-
dearekin, baita osasune-
rako eskubidearekin ere. 
Zenbat eta jende gehia-
gok hondakinak baliabi-
de bihurtu, orduan eta 
iraunkortasun handiagoa 
lortuko dugu; halaber, 
hobeto babestuko ditugu 
eskubide horiek.

Ideia nagusiak: sentsibi-
lizatzea, balioak, ingurumen-errespetua, guztiok partekatzen ditugun Lurrare-
kiko eskubideak eta betebeharrak.

Baliabideak: posta elektronikoa edo sakelakoak.

Garapena: birziklapena sustatzeko kate bat egingo dugu. Ikasleek mezu elek-
troniko edo bat-bateko bat bidaliko diete axola zaizkien 10 pertsonari. Mezua 
honela hasiko da: “Birziklatzea: zugatik egiten dut, nigatik egiten dut”. Halaber, 
bi esaldi gehiago idatziko dute azaltzeko zergatik birziklatzen duten eta zergatik 
birziklatu beharko genukeen guztiok. Horren ostean, guztiei eskatuko diete me-
zua beste 10 pertsonari bidaltzeko. Bidaliko dituzten mezuetan adierazi beharko 
dute zergatik birziklatzen duten haiek ere.

Etxean: lagun askok adierazten dute birziklatzen dutela hurrengo belaunaldiei 
legatu ona utzi nahi dietelako. Seme-alaba eta bilobengatik egiten dute, haien 
ekintzen ondorioak jasan beharko baitituzte. Nola ikusten dute zure etxean lega-
tu hori? Kontuan ere hartzen dute? Gurasoei, aiton-amonei edo beste familiako 
batzuei galdetu. Uste duzu zeuk ere gauza bera sentituko duzula hazten zare-
nean? Eta orain sentitzen al duzu erantzukizun hori?

Gehiago: hemen bi baliabide erabilgarri aurkituko dituzue: alde batetik, “Zu” 
izeneko kanpainaren bideoa, natura zaintzeko beharraz herritarrak ohartarazten 
dituen bideoa; eta, bestetik, “Gure legatua” ekimena, Ecoembes elkarteak eta 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumeneko Ministerioak sustatua.

Birziklatzea: nigatik egiten dut 
(eta oraindik iritsi ez diren guztiengatik)

215

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 ingurumenean.

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 brikak bereizi 
eta zaborrontzi horira eraman; papera eta kartoizko 
ontziak, zaborrontzi urdinera; eta beirazkoak, berdera. 
Hori eginez gero, 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.

Birziklatze-tutoretzak.

Begirunea

2B
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Ikaragarri gustatzen zait horrelakoa izatea.
Helburua: ontzi ”desegokiak” antzeman. Ontzi 
“desegokiak” ontziak ez diren objektuak zein gaiz-
ki sailkatuta eta zaborrontzi okerrean utzitako on-
tziak dira. Jabetu zer nolako kaltea egiten dioten 
sailkatze-sistemen eraginkortasunari, nola zapuz-
tu ahal dituzten beste ontzi batzuk eta zaborte-
gian bukatu.

Ideia nagusiak: birziklatutako materialaren kali-
tatea, ontzi desegokiak eta talde-esfortzua.

Baliabideak: txartelak galderak kopiatzeko eta 
banatzeko. Infografia hau.

Garapena: informazioa bilatu eta ontzi “dese-
gokien” inguruko galderei erantzungo diete: zer 
gertatzen da pizza-kutxa koipetsu bat paper eta 
kartoi garbiaren gainean erortzen denean?; eta 
zer nolako eragina du bideo-zinta bat edo plas-
tikozko kable bat zaborrontzi horian sartzeak eta 
sailkatze-uhalera ailegatzeak?; zer gertatuko da 
kristalezko platerak edo edalontziak beirarekin 
batera urtzen badira?; nora doaz ontziak ez diren 
plastikozko objektuak zaborrontzi horian botatzen 
baditugu?; eta norbaitek pixoihal zikinak zabo-
rrontzi horian uzten baditu pentsatzen duelako 
zelulosazkoak direla?; zer egingo zenuke zuk 
birziklatze-enpresa bat bazenu eta plastikoa eros-
tean konturatuko bazina plastikoa beste material 
batzuekin nahastuta dagoela eta ez dizula balio?

Etxean: ondorioak atera ondoren, ikasitakoa 
etxean ere praktikan jarri ahalko dute. Era kri-
tikoan begiratu ahalko dute ea ongi sailkatzen 
dituzten hondakinak. Ontzi “desegokiak” edo 
akatsak antzeman, eta etorkizunean horiek sai-
hesteko trikimailuak eman ahalko dituzte.

Gehiago: hurbil dauden koloretako zaborrontziei 
argazkiak atera. Zaborrontzietako sinboloei esker 
jakingo dute zer utzi ahal duten han eta zer ez. 
Bideo honek modu ulergarrian azaltzen du nola 
funtzionatzen duen sailkatze-instalazio batek.

Zer gertatzen da...?

Helburua: ontzi guztiak baliagarriak direla antzeman; izan ere, material guztiek be-
rezko ezaugarriak dituzte, ezberdinak izan arren. Material-aniztasunak abantaila 
ugari eskaintzen dio pertsonen ongizateari: mantendu, babestu, erraztu...

Ideia nagusiak: ezaugarriak, banakotasuna, aniztasuna, abantailak, erabilgarrita-
suna eta autoestimua.

Baliabideak: ontzi garbiak, hainbat formatako itsasgarriak begiak, ahoak edo bela-
rriak egiteko.

Garapena: taldeka edo banaka ikasleek ontzi mota bat aukeratu eta materialaren 
abantailak bilatuko dituzte: zer aurpegiratu ahalko liokete eta nola erantzungo luke?; 
zein ontzik defendatu ahalko lukete?. Komikietan bezala, aurpegia jarri ahal diote eta 
bunbuilo batean haren balioa laburtzen duen esaldi bat idatzi.

Etxean: zergatik aukeratzen dugu ontzi bat edo beste? Asteko edo hilabeteko eros-
ketak egitean, gurasoei galdetuko diete ea zein irizpide erabiltzen duten ontziak 
aukeratzeko orduan. Halaber, galdetuko diete ea beste ontzi mota batzuk erosiko 
lituzketen beste egoera batzuetan (txango batean, jende ugari dagoen bazkari ba-
tean eta abar)

Gehiago: zenbait ikuspegi garatzeko joko bat sortu: “Hori defendatu”. Ontzien mun-
duan ere erraz erabili ahal da; izan ere, zenbaitetan ontzi batzuek bidegabeko ospe 
txarra dute haien abantailak eta birziklagarritasuna kontuan hartuz gero. Material ba-
ten aldeko abantaila gehien aurkitzen duenak irabaziko du jokoa.
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Horretarako arauak, besterako arauak... arauak bete 
behar dituzu, nahiz eta zuretzat zentzugabeak izan. 
Gurasoek beti izaten dituzte hitz berberak ahoan: 
etxeko arauak errespetatu, ikastetxeko araudia bete, 
ordutegiei jarraitu... Leku guztietan, arauak! Zergatik 
errepikatzen dituzte behin eta berriro, itxuraz, hau-
tazko ohiturak badira? Agian arau horiek arestian 
komentatu dugun errespetuan oinarritzen direlako. 
Arauak negoziazioaren eta adostasunaren emaitza 
dira eta funtsezkoak dira elkarbizitzarako eta bizitzan 
zehar eta Lurrean utziko duzun “aztarnarako”.

Elkarbizitza ona etxean hasten da. Dagoeneko ez 
zara ume bat eta aktiboagoa izan behar duzu etxean. 
Errespetua erakusteko, lagun ezazu ahal duzun guz-
tietan, frogatu autonomoa zarela eta balioetsi besteek 
zugatik egiten dutena: harrikoa egin, eskobatu, arropa 
jaso, mahai jarri eta kendu, askaria prestatu, eroske-
tak egin... Talde bat zarete eta guztiok hartzen duzue 
parte. Gainera, lana zuen artean banatuz gero, umore 
hobea izango duzue eta lasaiago ibiliko zarete.

Horretaz gain, ezarritako arauak ulertzen saiatu behar 
duzu. Azken finean, jakin badakizu arauak ez direla 
aleatorioak eta ez dituztela egin zu izorratzeko. Ordute-
giak, ordena, garbitasuna, gastua... horiek guztiek elkar-
bizitza errazten dute lasaiago bizi gaitezen. Gurasoek 
ez dizute gauez ateratzen uzten, pentsatzen dutelako 
gazteegia zarela eta ez dela segurua. Ez dizute diru 
gehiagorik ematen, edo ezin dutelako edo uste dute-
lako ez duzula behar. Arropa zikina logelatik  jasotze-
ko eskatuko dizute, ordenak eta garbitasunak saihes-
ten dutelako lana pilatzea. Beti egongo da azalpenen 
bat. Baina azalpenak ez dira beharrezkoak. Bakarrik 
pentsatu behar duzu arauek balio dutela familiaren 
eta zure ongizatea bermatzeko, nahiz eta beti ados ez 
egon. Eta hobe ditzakezula uste baduzu, parte hartu 
eta guztiekin hitz egin. Zure ideiak azaldu ahal dituzu 
eta, guztiontzat onak badira, seguru adi-adi entzungo 
dizutela.

Elkarbizitza begirunetsu hori izan behar dugu ikaste-
txean ere. Hierarkiak eta konbentzionalismoak alde 
batera utzita, ezinbestekoa da errespetua izatea bai 
irakasleei bai zentroko langile guztiei, kontuan hartu 
gabe zein lan egiten duten. Eta, jakina, bakean bizi 
behar duzu zure ikaskideekin eta gainontzeko ikasle-
ekin ere. Guztiok berdinak zarete; guztiok merezi du-
zue errespetua; eta guztiok arau berberekin jokatzen 
duzue. Inor ez da inor baino hobea, eta inork ez du 
arauak hausteko eskubiderik. Berdintasunean elkarre-
kin bizitzeko eskubidea defenda ezazu; irmo, seguru 
eta konbentzituta jokatu; eta bere mesederako —eta 
besteen sufrimendurako— arauak urratzen dituena sa-
latu. Arauen alde ona da babes ugari izango duzula, 
guztiok betetzen baditugu, behintzat. Zure ikastetxeak 
edo era harmoniatsuan bizitzeko guztion artean sortu 
ditugun erakundeek, adibidez, babes hori emango di-
zute.

Ikastetxean edo etxean elkarbizitza bultzatzeak 
praktikatzeko balioko dizu; izan ere, haien hormen a-
tzean mundu erreala dago. Batzuetan mundu erreala 
oihana bezalakoa da eta beldurra ematen du, ezta? 
Beste batzuetan pentsatuko duzu zure mende hartu 
ahal duzula, zure eskura utzi dutela. Bada, ez bata ez 
bestea: ez beldurtia ez harroputza. Errespetuaren eta 
elkarbizitzaren inguruko kontzeptuak —bai familiar-
tean bai ikastetxean— poliki-poliki barneratzen badi-
tuzu, gero etorriko dena uste baino errazagoa izango 
da. Zure inguruan errespetua beti baliatzea da kon-
tua: zure lanean, gizarte-arauetan eta bizia ahalbide-
tzen duen planetan. Eta jokoan parte hartzea ere bada 
gakoa; hori bai, ezin duzu ahaztu jarraibideak irakurri 
dituzula eta horrek erantzukizuna dakarrela. Entzun, 
begiratu, zaindu, partekatu eta zuk ahal duzula frogatu 
behar duzu. Aditz horiek guztiak ongi jokatzen badi-
tuzu, arrakasta lortzeko lanaren zati handi bat eginda 
izango duzu. Bai pertsona gisa bai gizaki gisa. Gehia-
gorik eska daiteke?

Elkarbizitza

Laguntzailea:

Zentzuzko tutoretza
heziketa-ziklo 
guztietarako

Lehenengo zikloa

Bigarren zikloa

Birziklatzea
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Elkar hobeto ezagutzeko 
denbora.
Helburua: ikaskideekin loturak estutzeaz arduratu; ez-
berdintasun zein puntu komunekiko begirunean oinarri-
tutako harremanak sortu.

Ideia nagusiak: loturak indartu; gai eta gustu berberak 
bilatu, elkartzeko eta gure ingurukoak hobeto ezagu-
tzeko.

Baliabideak: kartulinak, artaziak, errotulagailuak, ka-
teorratzak.

Garapena: speed dating saio bat antolatuko dugu. 
Errealitatean horrelako saioetan bi sexuetako pertso-
nak elkartu eta bikoteka hitz egiten dute denbora labur 
batez (7 edo 8 minutuz). Horrela, pixka batean ezagu-
tzen dute elkar eta pentsatu ahal dute ea ezagutzen 
jarraitu nahi duten. Gure kasuan, ikasleek dagoeneko 
ezagutzen dute elkar; beraz, kontua da harreman gu-
txiago duten ikaskideekin hitz egitea eta haien gustu-
etan, zaletasunetan edo pentsaeran sakontzea. Biko-
teak adina mahai jarriko ditugu eta irakasleak esango 
du nor mintzatuko den norekin eta noizero aldatu behar 
duten bikotez. Ikasleek etiketa batean beren izena eta 
zaletasun bat idatziko dute beren burua aurkezteko.

Etxean: Estatu Batuetan, beste auzokide bat auzora 
iristen denean, tea, kafea edo tarta zati bat hartzera 
gonbidatzeko ohitura dago. Horrela, hobeto ezagutzen 
dute elkar eta elkarbizitza ere hobetzen da, harrema-
nak izate hutsagatik. Nahiz eta zure auzoan edo ata-
rian iritsi berria ez izan, zure auzokideak meriendatzera 
gonbida itzazu. Inoiz ez da berandu harreman-loturak 
estutzeko.

Gehiago: benetako speed dating-etan bezala, saioa 
bukatutakoan ikasleek gehien gustatu zaien hautagaia 
aukeratuko dute eta berekin denbora gehiago pasatze-
ko eskatuko diote: ikastetxetik atera eta gero, egun ba-
tean elkarrekin joan daitezke meriendatzera; kontsolan 
jolastera gonbida dezakete; zinemara joan daitezke; 
eta abar. Zenbat eta gehiago elkar ezagutu, orduan eta 
gehiago errespetatuko dute elkar.

Helburua: ulertu, elkarbizitza adeitsua izateko, arauak errespetatu behar ditugula 
eta toleranteak izan behar dugula besteen pentsaerarekin edo portaerarekin.

Ideia nagusiak: ikuspegia zabaltzea, permisibitatea, tolerantzia eta aurreiritziak 
desagerraraztea.

Baliabideak: argazkiak, grabazioak, egunkari edo aldizkari zatiak, kartulinak eta 
boligrafoak.

Garapena: elkarbizitza arauetan oinarritzen da. Guztiok ezagutu eta errespeta-
tzen omen ditugu arau horiek (idatzita egon edo ez): zirkulazio-arauak, or-
dutegiak, bolumen-mugak edo hondakinez libratzeko zirkuituak. Baina dena 
ez da zuria edo beltza, baizik eta hainbat gris-tonu hartzen ditu. Horrek mugak mal-
guarazten ditu: itxura, portaerak jendaurrean, komentarioak, etab. Ikasleek egunka-
riko edo eguneroko adibide bat eramango dute, eta guztien artean erabakiko dute 
kasuz kasu ea modu permisiboagoan ala zorrotzago jokatu behar den.

Etxean: paseo bat eman eta ikusten ditugun gauzei buruz mintzatu: tatuajez be-
tetako norbait ikusteak gogaitzen gaitu?; eta bikote bat musukatzen ikusteak?; ibil-
gailu zaratatsuek gogaitzen gaituzte?; eta espaloietan txiza egiten duten txakurrek?. 
Bizia elkarbizitza hutsa da eta erabaki behar dugu zein egoeratan garen permisi-
boak eta zeinetan ez.

Gehiago: egindako muralak eta azaldutako egoerak kontuan hartuta, Bigarren 
Hezkuntzako gainontzeko taldeek betetzeko test bat egingo dugu. Egoera bakoi-
tzean ikasleek erabaki behar dute ea arautu beharko luketen ala hobe den permi-
siboa izatea.

218 19
Gogaitzen zaitu? Elkarbizitzarako arauak.
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Helburua: elkarbizitzaren giltzarriren bat zintzoa eta kontsekuentea izatea da; 
ez ibili zurrumurruak zabaltzen, ez kuxkuxeatu eta ez kritikatu bertan ez dau-
denak.

Ideia nagusiak: pertsona guztiei begirunea izan, nahiz eta bertan ez egon; 
bertan ez egoteak ez du esan nahi gaizki esaka edo kuxkuxeatzen ibili ahal 
garenik.

Baliabideak: bideo-kamera; ordenagailua edo arbel digitala grabatutako iru-
diak ikusteko.

Garapena: irakasleak ikasleei proposatuko die une hartan bertan ez dauden 
ikaskideei buruz hitz egitea talde txikietan: nola deskribatuko lituzketen, nola 
baloratuko luketen haien portaera, zer nolako harremanak dituzten haiekin eta 
abar. Irakasleak azalduko die grabatuko dituela eta gero klase osoak grabazioa 
ikusi ahalko duela. Seguru ikasleek neurtzen dituztela beren hitzak eta begiru-
netsuagoak direla.

Etxean: telebista-programa batzuetan jendea kritikatzen dute edo komentario 
mingarriak eta errespetugabeak egiten dituzte besteei buruz, ikusle gehiago 
lortzeko asmoz. Gurasoekin batera erabakiko dute ea programa horiek ikustea-
ri utziko dioten edo modu kritikoan ikusiko dituzten.

Gehiago: “ikusten ez duen begiak, negarrik ez” esaera zaharra aztertu. Egia 
al da nola egiten diguten barre edo nola kritikatzen gaituzten ikusi ezean ez 
digula minik egiten?

Bertan ez dagoena ere errespetatu.Desgaitasunarekin bizi.

2 2120
IN

Helburua: pertsonen arteko ezberdintasunak onartu; des-
gaitasun bat duten pertsonak baloratu; haien bizitza erraz-
teko moduak bilatu.

Ideia nagusiak: desgaitasuna, aniztasuna, elkarbizitza 
adeitsua, hobetzea eta moldatzea.

Baliabideak: desgaituen ikurra eta “Miresten zaitut” leloa 
duten itsasgarriak.

Garapena: pertsona desgaituen eguneroko beharrak 
eta haien hiri-eskubideak edo “abantailak” aztertu. Ikas-
leek “abantaila” bana aztertuko dute: aparkalekuak, mu-
rriztapen fiskalak, kontratatzen dituzten enpresentzako 
murriztapenak, espaloiak beheratzea, igogailuak, garraio 
publikoetarako deskontuak, gida-txakurrak onartzea, 
pentsioak, gida-baimena moldatzea, eskaintza bereziak 
zenbait ekintzatarako (ikastaroak, tailerrak...) eta abar. 
Ikasleek “abantaila” horren inguruko ikerketa txiki bat 
egingo dute: nola jarri zen martxan, zergatik, zein den 
gizarte-lorpen horren istorioa, zertarako balio duen eta 
zer gertatuko litzatekeen horrelakorik izan ezean. Guztiek 
desgaituen ikurra eta “Miresten zaitut” leloa duten itsas-
garriak jarriko dituzte beren karpetetan, motxiletan edo 
liburuetan. Horrela omenduko dituzte egunero zailtasun 
horiekin bizi diren pertsonak, aurrera egitea lortzeagatik.

Etxean: ikasleek pentsatuko dute ea beren familian des-
gaituren bat dagoen. Desgaitasuna gaixotasun baten on-
dorioa edo mugikortasuna urritzearen ondorioa izan dai-
teke. Haien eguneroko zailtasunei buruz galdetuko diete. 
Horretaz gain galdetu diete ea jendeak zailtasun horiek 
kontuan hartzen dituen haiekin harremanetan hasten de-
nean.

Gehiago: Bigarren Hezkuntzan desgaitasuna lantzeko 
baliabide-gida: capacidadymas.com
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2 2322
Egin barre zure aurreiritziei.
Helburua: era etikoan ebaluatu egunero izaten dituzten 
esperientziak eta ikusten dituzten egoerak; beren burua 
hobeto ezagutu; beren aurreiritziez, beren ekintzen arteko 
kontraesanez, nahiez eta pentsamenduez jabetu; era hel-
duan eta bidezkoan jokatzen hasi. Politikoki zuzena dena 
eta etikoki zuzena dena ezberdindu.

Ideia nagusiak: zintzotasuna, sentitzea eta pentsatzea, 
koherentzia, etika eta gizatasuna.

Baliabideak: kartulinazko fitxak txisteak idazteko. Inter-
neterako konexioa duen ordenagailua.

Garapena: ikasleek txisteak bilatuko dituzte. Txisteetan 
topiko edo aurreiritzi bat agertuko da eta barregarriak 
izango dira (txiste matxistak, beltzak, homofoboak...) Ja-
rraian, serioago aztertuko dute ea haiek duten aurreiritzi 
bati erantzuten dioten eta zergatik edo nola bereganatu 
duten. Aurreiritzi horrek oinarri errealik al du? Sinesmen 
horrek min egiten du eta elkarbizitzari kalte egiten dio. 
Bukaeran, txistea apuntatu duten fitxa modu sinbolikoan 
apurtu eta esango dute “Honek ez du inolako graziarik”

Etxean: elkarrekin aztertuko dugu zer nolako aurreiri-
tziak ditugun; halaber pentsatuko dugu ea zintzoak garen 
erantzuteko orduan edo politikoki zuzenak garen. Galde-
rak haratago eramango ditugu: ez zara xenofoboa, bai-
na axola zaizu atzerritar bat zure auzokidea izatea? Eta 
lankidea? Eta familiakoa? Galdera horiei erantzun zintzoa 
ematen saiatuko dira. Gainera, etiketatuta eta baztertuta 
dauden pertsonen azalean jartzen saiatuko dira ikusteko 
oso beharrezkoa dela aurreiritzi horiek uxatzea.

Gehiago: klik egin hemen tolerantzian hezteko unitate 
didaktiko bat ikusteko. Horren bidez ere ikasleek estereo-
tipoak eta aurreiritziak ezagutzeko aukera izango dute. 
Web-orrialde honetan ere sartuz gero, aurreiritzi ezku-
tuak gainditzeko orientabide errazak daude.

Helburua: bortizkeria gure egunerokotasunaren parte da, istorio errealen bidez 
zein fikziozko istorioen bidez. Nolabaiteko tolerantzia garatzen dugu, eta horrek 
geure burua babesteko hesia sortzen du gure inguruan. Baina ezin gara ohitu: 
bortizkeria antzeman eta nora doan ikusi behar dugu.

Ideia nagusiak: inguratzen gaituen bortizkeriari buruz hausnartu; gauzen zer-
gatian sakondu; enpatia garatu; nola itxuraldatu ahal den bortizkeria pentsatu.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagailua; Power Point-a edo 
antzekoa; irudi digitalak.

Garapena: irakasleak taldeka jarriko ditu ikasleak. Taldeek gai bat aukeratu be-
harko dute bortizkeria mota baten inguruko poster bat egiteko: gerra-gatazkak; 
genero-indarkeria; muturreko sinesmen erlijiosoek eragindako bortizkeria; bi-
deo-jokoetako bortizkeria; filmetakoa; kirol-mundukoa... Posterrek bortizkeria 
hobetzen edo arintzen laguntzeko hiru proposamen izango dituzte.

Etxean: nahiz eta pentsatu gure familia gune hutsala dela, esfortzu guztiek la-
guntzen dute. Etxean ere edozein bortizkeria fisiko edo psikologiko errotik ken 
dezakegu: oihuak, liskarrak, jarrera gaiztoak... ez dira onargarriak. Elkarrizke-
taren eta negoziazioaren bidez edozein gatazka konpondu ahal dugu.

Gehiago: ikastetxean ere arazoak ager daitezke. DBHko ikasleek bitartekari-
tza-batzorde bat sortu ahal dute ikasleen arteko gatazkei irtenbide baketsua 
eta adostua  emateko. Hemen duzue adibide bat.

Ez da dibertigarria inor sufritzen ikustea.
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Helburua: gure gizartean, itxura gazteen eta helduen ezaugarri bilakatu da. 
Hedabideen eta sare sozialen berehalakotasunari esker, mundu osoko pertso-
nek gure argazkiak ikus ditzakete. Benetan arrakastatsua. Dena den, kontuz 
ibili beharra dago: guztiek ez dute hain agerian egon nahi.

Ideia nagusiak: elkarbizitzarako arauak errespetatu behar dira; norbaitek ar-
gazki bat egitea nahi ez badu, ez du nahi eta kito; guztiok dugu intimitaterako 
eskubidea.

Baliabideak: argazki digitalak edo paperean; plastifikagailua; Interneterako ko-
nexioa duten ordenagailuak. 

Garapena: ezer baino lehen, ikasleek aztertuko dute zer esan nahi duen inti-
mitaterako eskubideak. Eskubide hori hainbat lege-testutan agertzen da; adibi-
dez, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan edo Espainiako Konstituzioan 
(18. eta 20. artikuluak) Ikasleek intimitaterako eskubidea urratzen duten irudiak 
bilatuko dituzte, egoera konprometitua delako edo agertzen den pertsonak ar-
gazkiak egitea nahi ez zuelako —esaterako, pertsona ospetsu bat gorputz-atal 
intimoak agerian; bere bikotekidea ez den norbaitekin ligatzen saiatzen ari den 
pertsona baten argazkia; edo beren seme-alaben irudiak argitaratzea nahi ez 
duten familia ospetsuak—. Jarraian, ikasleek lapurtutako argazkien arriskuari 
buruz hausnartuko dute, eta beren egunerokotasunean eragina duten adibide 
hurbilagoak azaldu ahalko dituzte.

Etxean: gurasoekin batera begiratuko dute sare sozialetako zenbat argazkitan 
agertzen diren eta ea gustatzen zaien publikoki agerian egotea eta zergatik. 
Halaber, pentsatuko dute zer nolako eragina izan ahal duten irudi horiek etor-
kizunean.

Gehiago: rol-joko bat antolatu. Rol-jokoan irudikatu beharko dute beste ikaski-
de batek argazki bat egin nahi diela haien baimenik gabe. Egoerak ahalik eta 
errealenak izango dira. Ezetz esateko modu adeitsuak baina irmoak pentsa-
tuko dituzte. Adibidez, “Mesedez, ez dut nahi argazkirik egitea”, “esan dizut 
ezetz eta ez dut nahi nire baimenik gabe egitea”, “badakizu argazkiak baimenik 
gabe egitea delitua dela?”. Jo eta ke praktikatu beharko dute mezua argi eta 
garbi helarazi dezaten.

Argazkirik ez, eskerrik asko. Begirunea 
izan intimitateari, itxurari eta ohoreari.
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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 “Gelditu 
eta pentsatu” izenekoa osatzen du, eta aukera ema-
ten du bai klasea dinamizatzeko bai jolasteko, betiere 
praktikotasuna kontuan hartuta. Proposamen errazak, 
nerabeek aukerak egin ditzaten eta beren heldutasun-
maila froga dezaten.

Ideia nagusiak: gogoeta, etika eta kasu praktikoak.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagai-lua.

Garapena: lotura honetan programan sartu, eta Bi-
garren Hezkuntzarako proposamenen bat aukeratu 
(Zalantza handiak), nahi duzun arloan: pertsonalean, 
komunikatiboan edo sozialean. Nahiz eta hamabostal-
diro proposamen berriak jarri, hemerotekan interesgarri 
suerta dakizuen zalantzen base zabal bat aurkituko du-
zue. Guztiek, modu batean edo bestean, pertsonen ar-
teko elkarbizitzari egiten diote erreferentzia, batez ere, 
nerabeen eguneroko bizitzan.

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.

Elkarbizitzari buruzko 
zalantza handiak.
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Helburua: elkar hobeto ezagutzeak loturak estutzen ditu eta elkarbizitza 
hobetzen du; halere, loturak estuegiak direnean, kontrako efektua sortzen 
da eta gurasoei, anai-arrebei edo bikotekideari errespetua galtzen diegu.

Ideia nagusiak: norbaitekin —adibidez, bikotekidearekin— harreman 
intimo bat izateak ez du esan nahi kontrolatu, aginduak eman edo men-
deratu ahal dugula. Harremanek begirunean izan behar dute oinarria.

Garapena: ikasleek hainbat kanten letra bilatuko dituzte. Letrek islatuko 
dituzte bikotekideen arteko harreman toxikoak: jeloskortasuna, kontro-
la, xantaia psikologikoa, etab. (esaterako, Elvis Presley-ren “Suspicious 
Minds”; John Lennon-en “Jealous Guy”; Hall & Oates-en “Possession Ob-
session”; Pasión Vegaren “María se bebe las calles”; etab.) Irakasleak 
kanta horiek erabili ahal ditu ikasleak arazo larri horretaz ohartarazteko. 
Inor ez da inorena. Bikotea izan ala ez, guztiok gizaki askeak gara eta 
nahi duguna egiteko eskubidea dugu, betiere errespetua aintzat hartu-
ta. Inork ezin gaitu kontrolatu, eta inork ezin digu esan zer pentsatu edo 
nola jokatu. Norbaiti zu menderatzen uzten badiozu, zure izaera galduko 
duzu eta ahul sentiaraziko zaitu. Jarrera horien aurrean, zero tolerantzia.

Etxean: egunen batean, gurasoekin “Amy” izeneko film biografikoa ikusi ahal 
dute, Amy Winehouse abeslariari buruzkoa. Nahiz eta indar handiko ahots 
zoragarria zuen eta musikaren izar itzela zen, Winehouse beti egon zen Blake 
Fielder-Civil senarraren aginduen menpe —baita ezkondu aurretik ere—.

Gehiago: harreman mota horiek jorratzen dituzten kantak, hemen.

BZ

Horri buruz mintzatzen diren kantak.
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Helburua: gizaki guztien arteko berdintasunari buruz haus-
nartu eta nola aberasten duten gizartea gure ezberdinta-
sunek pentsatu. Edozein bortizkeria fisiko eta psikologiko 
mota —generoak, adinak edo babesik ezak eta kaltebero-
tasunak eragindakoa— errotik kendu behar da. Gatazka-
egoeren aurrean errespetua eskatu behar da.

Ideia nagusiak: errespetua eta boterea, kontrola, kalte-
berotasuna, babesik eza.

Baliabideak: Interneterako konexioa duten ordenaga-
iluak eta inprimagailuak.

Garapena: egoeraren larritasunaz ohartzeko, ikasleek 
hainbat bortizkeria motari buruzko lan monografikoa 
prestatu beharko dute: bullying-a (ikastetxean), mob-
bing-a (lanean), genero-indarkeria edo adingabeen abu-
sua. Honako informazio hau bilatuko dute: gaur egungo 
kasuen inguruko zifrak, arazo larri horren ondorioak, 
zer egiten ari diren erakundeak nahiz herritarrak borizke-
riari aurre egiteko, etab. Dokumentazio-lan hori egin on-
doren, ikasleek protokolo bat idatziko dute. Protokoloak 
balioko die horrelako egoerak antzemateko eta lekukoe-
kin eta biktimekin nola jokatu jakiteko, egoera bortitzak 
ahalik eta lasterren desager daitezen.

Etxean: zenbaitetan gatazka edo abusu batzuk oso 
modu arinean hasten dira eta denboraren poderioz in-
darra hartzen dute. Gazteek ez dituzte mehatxutzat har-
tzen eta ez dute berehala azaltzen. Etxean merienda bat 
egiteko egun bat ezarri (bi astean behin), eta beren ikas-
tetxeko edo laneko egoeraz mintzatuko dira.

Gehiago: tailer bat antolatuko dute. Tailerrean gatazkak 
antzeztu eta ikasiko dute nola esan ezetz argi eta garbi 
jarrera onartezinei, bai ahoz bai gorputzez. Gaizki tra-
tatzen bagaituzte, bagoaz eta kito. Ez da negoziagarria.

Begirunea versus abusua.
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Helburua: genero-ezberdintasunak eta generoen inguruko estereotipoak 
errotik atera; neskak ez dira sexu ahula eta mutilak ez dira giharrak bakarrik.

Ideia nagusiak: genero-berdintasuna, ez muturreko feminismoa ez antzi-
nako matxismoa.

Baliabideak: txapak egiteko gailua, leloak dituzten diseinuak.

Garapena: Plastika eta Ikus-Hezkuntza klasean, ikasleek txapak egingo 
dituzte hainbat lelorekin. Leloek genero-berdintasunari egin behar diote 
erreferentzia. Neskak ala mutilak izan, gizaki guztiok berdinak gara, eta 
ezin dugu ez diskriminazio positiborik ez negatiborik egin. Beraz, honelako 
leloak erabili ahal dituzte: “Nik ere negar egiten dut”, “I love football”, “ikara-
garri gustatzen zait erosketak egitea”, “bateria jotzen dut” eta abar. Horrela 
genero-ezberdintasunei buruzko estereotipo guztiak hautsiko dituzte.

Etxean: etxeko lan guztiak zerrendatu eta paper-zatietan idatziko dituzte. 
Gero, paper-zatiak tolestu eta poltsa batean sartuko dituzte. Familiako guz-
tiek paper-zati batzuk hartu eta paperean adierazitako etxeko lanak egin 
beharko dituzte, kontuan hartu gabe zer den. Guztiok egin ahal dugu de-
netarik.

Gehiago: Emma Watson Harry Potter filmaren protagonistak egindako 
bideoa ikusi. Bideoan Emma ikusi ahal dugu Nazio Batuen egoitzan kon-
tatzen zer nolako harremana duen feminismoarekin.

He for she. Zure beste 
erdiarekin konpromisoa hartu.

Helburua: hitz egiten eta amore ematen jakin behar 
dugu ikuspegiak elkarrengana hurbiltzeko eta proiek-
tu komunak aurrera eramateko; harmonian bizitzeko, 
diplomatikoak izan, argudio onak baliatu eta gainon-
tzekoenak entzun behar ditugu.

Ideia nagusiak: ideiak modu argian eta zuzenean 
azaldu; argudiatu eta hitz egin; besteen proposame-
nak entzun; sen ona erabili; eta amore eman beha-
rrezkoa denean.

Baliabideak: esmalte-margoa, brotxak eta pintzelak, 
eskailera, garbitzeko trapuak, oihalak, kuxinen bete-
garria, josteko makina, margolanak, etab.

Garapena: tutoreak rol-joko bat proposatuko du: ima-
jinatu behar dute auzokideen komunitate bat osa-
tzen dutela eta tutorea administratzailea dela. Berri-
ro margotu eta dekoratuko dituzte eraikineko gune 
komunak —hau da, ikasgela—, eta guztien artean 
erabaki behar dute zer egin nahi duten: zein kolorez 
margotu; apaingarririk jarri nahi duten; zein margolan 
zintzilikatu; nola egin erosoago ikasgelako aulkiak; er-
laxatzeko gunerik jarri nahi duten; etab. Segur aski, 
ez dira guztien gustuekin eta iritziekin bat etorriko, 
baina hor dago koxka: ados jarri behar dute, betiere 
errespetua abiapuntu izanik.

Etxean: logeletan edo gune komunetan berritze-la-
nak edo dekorazio-aldaketa bat egitea proposatu ahal 
dute. Etxea guztiena denez, iritzia emateaz gain, bes-
te familiakoen iritzia ere begirunez entzun behar dute. 
Gustu eta iritzi guztiek balio bera dute; beraz, ados 
jarri beharko dute.

Gehiago: materiala (margoa, brotxak, eskailera...) 
ikastetxean dagoenez, zenbait gune komun apaintze-
ko aprobetxatu ahal dute. Horretarako, beste klase-
ekin ados jartzen saiatu beharko dute. Negoziazioak 
egiteko, klaseek bozeramaile bana aukeratuko dute.

Gure “auzokideen 
komunitatea”
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Helburua: klase bereko harremanak hainbat azpitaldetan banatzen dira. 
Azpitalde horiek elkarri egiten diote eragin, zein rol jokatzen duten klasean. 
Irakasleak aztertu beharko du nola funtzionatzen duen klaseko elkarbizitzak 
bai maila orokorrean bai banakako mailan.

Ideia nagusiak: ikusi ea elkarbizitzak funtzionatzen duen talde handian zein 
ikasleen artean.

Baliabideak: bonbilla gorri bat, hori bat eta berde bat dituen ezarkina; sema-
foroa egiteko kartoiak.

Garapena: ikasleek hiru bonbilla dituen lanpara edo ezarkin bat bilatuko dute. 
Helburua da semaforo bat egitea; beraz, hiru bonbillek independienteak izan 
behar dute. Irakasleak argi bat edo beste piztuko du nola ikusten duen talde 
handiaren elkarbizitza: dena ongi badoa, argi berdea piztuko du; komunika-
zioa eta harremanak arinak ez badira, horia; eta gatazkarik badago, gorria. 
Jakina, talde handian elkarbizitzak funtzionatzekotan, lehenengo eta behin 
talde txikien arteko elkarbizitzaren egoera ezagutu behar dugu. Horretarako, 
ikasleekin hitz egin eta elkarrengana hurbildu behar ditugu. Aste oso batean 
argi berdeak piztuta jarraituz gero, irakaslea sari bat eman ahal die ikasleei; 
adibidez, jarduera bereziren bat.

Etxean: batzuetan, barrutik begiratuta, ez da erraza izaten objektiboak izatea 
eta era kritikoan aztertzea ea begirunetsuak eta elkarrizketarako irekiak garen 
edo gure nagusitasun-egoera baliatzen dugun. Horregatik, gure familiaren 
“nukleo gogorra” osatzen ez duen hurbileko pertsona bati eskatu ahal diogu 
esateko nola ikusten duen gure elkarbizitza.

Gehiago: elkarbizitza hobetze aldera, kausa on baten aldeko lan-talde bat 
jarriko dute martxan. Lan-taldearen helburua izango da guztiek parte hartzea 
eta beren onena ematea: dirua, arropa edo elikagaiak GKE batentzat bildu; 
antzezlan bat prestatu eta sarreren dirua erabili solidaritate-kanpaina bati la-
guntzeko; etab. 

Ebaluazio-tutoretza: 
elkarbizitza-batzordea. 

Elkarrekin bizitzea da besteekin xede bat edo norbera 
baino handiagoa den kausa bat partekatzea. Halaber, 
gizartearen partea izatea eta haren eskubideak eta be-
tebeharrak onartzea da.  Ados jartzea ere bada. Baita 
gure behar komunak konpondu ahal dituzten sistemak 
eraikitzea ere —adibidez, zer egin hondakinekin—.

Antzina kontsumismoa eta ekonomia “predatzailea” 
nagusi baziren ere, gaur egun konturatu gara hori ir-
tenbiderik gabeko bidea dela. Horrexegatik antolatu 
ditugu oreka berreskuratzen duten sistemak. Sistema 
horiei esker, ontzi-hondakinak material eta baliabide 
berriak bilakatzen dira, planetaren lehengaiak agor ez 
daitezen: energia, ura edo airea. Halere, guztiz beha-
rrezkoa da elkarrekin bizitzea eta parte hartzea, baita 
sistema horiek erabiltzea ere. Bestela, ezinezkoa izan-
go da orekari eustea.

Guztion parte-hartzeari esker, ontziz ontzi eta pertso-
naz pertsona, ontzien birziklatze-tasa %5etik 1998an  
%75era 2015ean igo da. Berri ona da, baina oraindik 
hobetu behar dugu. Elkarbizitza ekologikoarekin bat 
eginez gero, ahalik eta gehien ahalegin zaitez ontzi 
guztiak (eta ez bakarrik ontziak) zaborrontzi egokira 
joan daitezen: ontzien materialak bereizi, toles itzazu 
leku gutxiago har dezaten edo huts itzazu gainontzeko 
ontziak ez zikintzeko eta guztion ahaleginak ez zapuz-
teko. Eta gainontzekoei azaltzen badiezu, haiek ere ez 
dute zure esfortzua zapuztuko. Guztion artean lortuko 
dugu.

Birziklatze-tutoretzak.

Elkarbizitza

230
B

B



25

BALIOEN HEZIKETA-
PROGRAMA BIGARREN 
HEZKUNTZARAKO

GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTURTEA

zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Gure zaborrontziak ikasgelan 
eta ikastetxean.

Helburua: birziklatzeko programa praktikoa abian jarri; programak eraku-
tsiko ditu birziklapenean parte-hartzearen emaitzak, hobetzeko aukerak eta 
zailtasunak. Ikastetxeak sortzen dituen hondakinen puntu “beroak” aztertu. 
Argitu zer den ontzi bat, zer ez eta zein materialek osatzen dituzten.

Ideia nagusiak: garbitasuna, talde-lana, koordinazioa, estrategia eta ebaluazioa.

Baliabideak: kutxa edo zaborrontzi horiz, urdinez, berdez eta grisez margo-
tuak edo forratuak. Kolore horietako zabor-poltsak. Kartelak egiteko papera.

Garapena: ikasleek ikuskaritza ekologikoa planifikatuko dute ikastetxean, 
jakiteko non sortzen diren hondakinak eta aztertzeko ea zaborrontzi gehiago 
behar diren.

Etxean: hondakinak sailkatzeko zaborrontziei lekurik aproposena aurkitu, 
zenbat toki dagoen eta zenbat kidek osatzen duten familia kontuan hartuta. 
Bestalde, noizero hustu behar dituzten zaborrontziak ere aztertuko dute, eta 
zerrenda batean apuntatu zenbat denboratan betetzen diren zaborrontziak 
(zerrenda hozkailuan jarri ahal dute).

Gehiago: Ecoembes elkarteak kanpaina bat jarri du martxan ikastetxeetan 
zaborrontziak jartzeko. Egin klik hemen gehiago jakiteko.

Birziklatze-ohiturei buruzko 
inkesta kolektiboa.
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Helburua: ulertu hondakinen trataeraren konplexutasuna 
eta parte-hartzaile guztiei dagozkien erantzukizun anizku-
nak —baita kontsumitzaileei dagozkienak ere—. Sorreratik 
birziklatzeraino, zirkuitu orokorra eta horrek zein ondorio 
dituen irudikatu . Lan-orientazioaren aukeren artean “lan 
berdea” sartu.

Ideia nagusiak: ekonomia zirkularra, eragile sozialak, 
erakundeak, enpresak, ekodiseinua eta “lan berdea”.

Baliabideak: ikasgelako mahaiak antolatu taldeka lan egi-
teko, arbela edo papera ondorioak idazteko.

Garapena: ikasleek hainbat talde egingo dituzte. Talde 
bakoitza ontzien bizitza-zikloaren “eragile” bat izango da: 
ekodiseinatzaileak/ontziratzaileak, banatzaileak, erakun-
deak, sailkatzaileak eta enpresa birziklatzaileak. Talde 
bakoitzean zenbait ideia garatu beharko dituzte: etorkizu-
nerako lanbide bat (gutxienez) egokitutako arloan; ontzien 
birziklapena hobetzeko ideia bat gutxienez —beren esku 
dagoen ideia bat zein besteen esku dagoen bat—; eta on-
tzien zikloan duten zeregin nagusiaren inguruko ondorioa.

Etxean: etxean galdetu dugu ea ezagutzen duten inor in-
gurumenarekin edo birziklapenarekin lotura duena eta kla-
sean landutako ontzien bizitza-zikloan parte hartzen duten 
eragile-talderen batean dagoena. Bestela, nork ezagutu 
ahal duen arlo horretako norbait bilatuko dute. 6 graduko 
banaketa delako teoriaren arabera, bost bitartekariren bi-
dez heldu ahal gara munduko edozein pentsonarengana.

Gehiago: hemen gure herrialdeko “lan berdearen” gaine-
ko txosten bat aurkituko duzue. Horri esker, zuen ikasleei 
lan-orientazioari buruzko aholkuak eman ahalko dizkiezue, 
ingurumen-lanean interesaturik badaude edo baliabideak 
hobeto aprobetxatzen eta hondakinen arazoa konpontzen 
lagundu nahi badute.

Gainontzekoen
lana errespetatu.
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Helburua: ontzi arinen hondakinak sailkatzeko instalazio baten funtziona-
mendua ezagutu, hobeto ulertzeko zergatik zailtzen duten prozesua akats 
batzuek  edo zergatik galarazten duten eraginkortasuna. Benetako bisita 
batek, gainera, hondakinen arazoaren garrantzia ulertaraziko die. 

Ideia nagusiak: ulertzea, sistemak, eraginkortasuna, mekanizazioa, ku-
deaketa eta hondakinak aprobetxatzea.

Baliabideak: ordenagailuak eta proiektagailua edo arbel digitala bisita bir-
tuala ikusteko.

Garapena: taldeka, ikasleek hondakinak sailkatzeko instalazio baten fa-
seak aztertuko dituzte. Horretaz gain ikertuko dute zerk egin diezaiekeen 
kalte instalazioei eta zer aprobetxatzen duten hobeto edo okerrago: deskar-
ga-lekua, bereizteko tresnak (elektroimanak, Foucault-en korronteak, haize-
makinak, bereizgailu optikoak...)

Etxean: zer ikasi duten komentatzeaz gain, ikasitakoa trikimailu bihurtuko 
dute ez ahazteko sailkatzeko instalazioei kalte egiten dieten akatsak. Batez 
ere, kontuan hartuko dute zer ez den bota behar zaborrontzietan.

Gehiago: lotura honetan duzue Sevillako instalazioaren bisita birtuala, eta 
hemen Gavákoarena (Bartzelona).

Ontzien hondakinak sailkatzeko 
instalazioa bisitatuko dugu.
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Mundu ideal batean, gizakiok bakean biziko ginateke. 
Gure munduan, ordea, gizakiok tolerantzia-maila altue-
gi garatu dugu bortizkeriari dagokionez. Gure inguruan 
ikusten ohituegi gaudenez, normal deritzogu biolen-
tziari. Bortizkeriak —fisikoak edo psikologikoak— mila 
aurpegi ditu. Zenbaitetan denen agerian etortzen da, 
mozorrorik gabe, itzulingururik eta zurigarririk gabe, 
modu fisikoan: kide baten ukabilkada “barregarria”; 
haserre dagoen aitaren ipurdikoa; kide baten insinua-
zio desegokiak, etab. Erasotzaileek beti izaten dute 
aitzakiaren bat: “txantxa da”, “nik esaten dudana egi-
teko modu bakarra da”, “maitasun-keinua da”, etab. 
Hasieran biktimek ez dakite nola erantzun, ustekabeko 
egoera delako.

Bestalde, bortizkeriaren bertsio psikologikoa dugu. Horrek 
ez du kolperik ematen, baina arimari, sentimenduei, ideiei 
eta pentsaerari egiten die min. Bortizkeria mota hori erabil-
tzen da makurrarazteko, besteei buruz gaizki esaka ibiltze-
ko, iraintzeko, isolatzeko, gutxiesteko, besteen pentsaerari 
edo itxurari barre egiteko... Hitzen edo ekintzen bidez egi-
ten dute min. Eta hori gutxi balitz bezala, biolentzia mota 
hori areagotu egin da teknologia berriak eta sare sozialak 
agertu direnetik. Erasotzailea, askotan anonimoa, indartsu 
eta babestuta sentitzen da sakelakoaren edo ordenagailua-
ren pantaila atzean, eta aurrez aurre egitera ausartuko ez 
litzatekeen irain maltzurrak egiteko gai da. Hala eta guztiz 
ere, sare sozialak ez dira guztiz anonimoak; izan ere, mun-
du digitalean denak uzten du aztarna bat, eta ziberjazarpe-
na (ziberbulling-a), zorionez, ez da zigorrik gabe geratzen.

Bortizkeriaren aurka borrokatzearen helburua ez da dis-
kurtsoa leuntzea eta pertsonak erasotzaile, biktima eta le-
kukoen artean bereiztea. Izan ere, ekintza bortitz bat ger-
tatzen denean, parte-hartzaile guztiak nolabaiteko biktimak 
dira, horrelako egoera bat biziz gero, guztioi min eta kalte 

egiten digutelako. Erasotzailearen kasuan, bortizki jokatzen 
badu, arazoak dituen seinalea delako eta arazoak konpon-
tzeko tresna egokirik ez duelako; biktimaren kasuan, eraso-
tzailearen frustrazioaren helburu bihurtzen delako eta inork 
baino gehiagok sufritzen duelako egoeratik ateratzeko bi-
derik aurkitu ezinean; eta lekukoaren kasuan, erabaki be-
har duelako zerbait egin nahi duen, kontuan hartuta horrek 
min handiagoa sor dezakeela.

Bizitzan zehar, guztiok bizi ahal dugu egoera bortitz bat. Ho-
rregatik, eta era prebentiboan, gure gazteei irakatsi behar 
diegu zeintzuk diren aukerarik onenak ikuspegi guztietatik. 
Lehenengo irakaspena oso oinarrizkoa eta begi-bistakoa 
da: bortizkeriaren aurrean, zero tolerantzia. Ez zero koma 
bat edo zero koma bi: zero biribila. Edozein zuribidek edo 
permisibitatek partaide egingo gaitu, laguntza ukatzea eta 
guztiontzako ondorio okerragoak saihestea dakar eta.

Edozein bortizkeria-egoera fisiko edo psikologikoetan lehe-
nengo pausoa da antzematea eta biktimari enpatia erakus-
tea; ez du axola harekin ongi ala gaizki moldatzeak, eta ez 
pentsatu agian zerbait egin duela egoera horretan egoteko. 
Argi izan inork ez duela merezi ez isolamendu sozialik ez 
minik. Aitzitik, guztiok justizia, geure burua defendatzeko 
aukera, egoera azaltzea eta egia azaleratzea merezi dugu; 
eta, azken beltzean barkatzeko eta bigarren aukerak izate-
ko lekua, posible balitz. Horregatik, zalantzatan bagaude, 
salatu egin behar dugu, errotik atera (heldu batek jakingo 
du nola) eta, horren ostean, gertaerak aztertu berriro ez ger-
tatzeko. Gauzak beren lekuan utzi. Gainera, guztiek onar-
tu behar dute gauzek esku artetik ihes egin dutela baina, 
lan eginez, bideratzeko eta zuzentzeko modua dagoela. 
Zintzoak eta bihozberak izan behar dugu publikoki bikti-
mei babesa emateko, betiere aurrera begiratuta. Indartsu 
eta bat eginda, familiek, irakasleek eta ikasleek bortizkeria 
elkarbizitza eta gizatasun bilakatu ahal dugu.

Bortizkeriaren aurkako konpromisoa

Laguntzailea:

Zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Lehenengo zikloa

Bigarren zikloa

Birziklatzea

LZ

BZ

B



29

BALIOEN HEZIKETA-
PROGRAMA BIGARREN 
HEZKUNTZARAKO

GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTURTEA

zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Barneko sua itzali.
36

Helburua: izugarri haserretzen garenean, hira agertu 
ahal da. Hirak objektiboki pentsatzea eragozten digu. 
Nola menderatu jakin behar dugu, eta berriro lasaitu.

Ideia nagusiak: geure buruaren kontrola hartu, gure 
umore txarra eta haserrea areagotzen direnean eta arras-
toan sartu ezin garenean.

Baliabideak: koltxonetak eta arropa erosoa yoga Kripalu 
saio bat egiteko.

Garapena: Heziketa fisiko klasean, irakasleak yoga Kri-
palu saio bat antolatuko du. Yoga Kripalua Indiako Amrit 
Desai yogiak sortutako Hatha yogaren estiloa da. Yoga 
Kripalua praktikatzeak laguntzen du gure barneko jakin-
tza aurkitzen eta geure gorputza eta geure sentimenduei 
lotutako erantzunak hobeto ezagutzen. Kripaluak irakas-
ten du oraina nolakoa den eta gu nolakoak garen onar-
tzen. Geure barneko “nia” ezagutzeko egindako lan ho-
rrek guztiak hira menderatzen lagunduko digu. 

Etxean: Daniel Palaciosen “¡No te enfades más! Apren-
de a controlar tu ira y mejora tus relaciones”” izeneko 
liburua guztien artean irakurri. Liburua oldarkortasunetik 
lasaitasunera pasatzeko gida da. Zure umorea mende-
ratzea kostatzen zaizu? Haserre bizian zaudela zerbait 
egin edo esan duzu, eta gero damutu zara? Jeloskorra 
zara? Ez zara fidatzen zure ingurukoekin? Hira babese-
rako emozioa da, eta salbuespeneko kasuetan bakarrik 
azaleratu beharko litzateke. Halere, batzuetan gure ideia 
irrazionalek sumindura eragiten dute garrantzirik gabeko 
kontuengatik. Liburuan azalduko digute nola mendera-
tu sentimendu horiek eta nola hobetu gure harremanak. 
Gure emozioak ulertzeak autokontrol-tekniketan treba-
tzea ahalbidetuko digu, gure haserrea kreatibitatera eta 
harmoniara bideratzeko.

Gehiago: yoga saioa errepikatu eta, ikasleek nahiko tre-
bezia dutenean, meditazio-saio batean parte hartu senti-
menduetan eta kontrolerako gaitasunean sakontzeko.

Helburua: lortu egun batez 
ikastetxe osoak (irakasleak, 
gainontzeko langileak, ikas-
leak eta familiakoak) bu-
llyingari buruz hausnartzea. 
Bullyinga ez da umeen eta 
gazteen arazoa bakarrik. 
Guztiona da.

Ideia nagusiak: gelditu, 
pentsatu eta, era kolekti-
boan, ikastetxean bortizke-
ria errotik kentzeko parte hartzeko konpromisoa hartu.

Baliabideak: kamiseta arrosak, txantiloiak, aerosolak edo estanpatzeko maki-
na, bideo-kamera, editatzeko programa eta proiektagailua.

Garapena: 2007an Berwick-eko (Kanada) Bigarren Hezkuntzako ikasle bat ja-
zarri eta eraso egin zioten ikaskideek, kamiseta arrosa bat lehenengo eskola-
egunean janzteagatik; egun batzuk geroago, bortizkeria mota horren kontra 
borrokatze aldera, 50 kamiseta arrosa banatu zizkieten ikastetxeko hainbat 
mutili, eta haiek protesta gisa jantzi zituzten. Harrezkero, otsailaren 28an eta 
29an “Pink T-shirt Day” ospatzen da mundu osoan, eskoletan eta ikastetxe-
etan abusuen eta egoera bortitzen kontra borrokatzeko eguna. Ikastetxe osoa 
gonbidatu ekimenean parte hartzera, jantzi kamiseta arrosak eta jateko zerbait 
goxoa prestatu.

Etxean: lanean ere bortizkeria eta jazarpena aurkitu ahal dugu. Lan-jazarpena-
ri mobbinga deitzen zaio. Gurasoek gazteei kontatu ahal diete ea kasuren bat 
ezagutzen duten, haiek jasan dutelako edo kontatu dietelako. Beti prest eta adi 
egon behar dugu. Zoritxarrez, bortizkeria gizaki askoren portaeraren parte da.

Gehiago: osagarri gisa, bideo bat egin. Bideoan bulling-kasurik jasan duten 
gazteen testigantzak edo gaiaren inguruko iritziak bilduko dituzte. Bideoa os-
pakizun-egunean jarri ahal dute bertaratutakoek ikus dezaten.

235
Pink T-shirt Day.
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Helburua: komunikazioaren eta informazioaren teknologien erabilera-arauak ar-
gitu. Teknologia horiek jazarpena (ziberbulling-a) eta gatazkak eragin ahal dituzte.

Ideia nagusiak: teknologia berrien erabileraz jabetu; kontuan hartu eta aztertu 
zer idazten dugun, aztarna ezabaezina han gelditzen baita; sekula ez ezkutatu 
Interneten eta sare sozialen atzean norbaiti min egitearren.

Baliabideak: lotura honetan PDFa jaitsi; koadernoak eta boligrafoak; zirrikitu 
bat duen kartoizko kutxa bat, hautestontzi baten antzekoa.

Garapena: Bigarren Hezkuntzarako “Bukatu da bullying-a” izeneko PDFa 
jaitsi eta banatu edo klasean irakurri. Azken zatiak ziberbulling-ari buruzko atal 
bat du. Atal horretan azalduko digute ziberbulling-a oso azkar zabaltzen dela, 
mezuak edo irudiak edozein unetan eta edozein lekutatik bidaltzeko aukera 
dagoelako eta jende ugarik partekatu ahal dituelako. Biktima uneoro dago guz-
tien agerian, baita bere etxearen babesean ere. Gainera, egindako komenta-
rioek betiko jarraitu ahal dute Interneten. Ikasleek koadernoan idatziko dute ea 
ziberbulling-ari lotutako istorioren bat entzun edo izan duten. Idatzia anonimoa 
izango da. Ariketa bukatutakoan, irakasleak egindakoa irakurriko du eta istorio-
en ondorioak aztertu.

Etxean: Charles Binamé zuzendariaren “Acoso en la red social” izeneko filma 
ikusi. Emily Osment da protagonista eta pelikulan ikusi ahal dugu nola jazar-
tzen eta kritikatzen duten neska bat sare sozial baten bidez eta nola ez duen 
inork defendatzen.

Gehiago: ziberbulling-ari buruzko istorioak bildu aldizkari txiki batean. Horretaz 
gain, teknologia berriak erabiltzeko aholku eta gomendioak sartu ahal ditugu.

Inor “ez dabil bila”.

237 38
IN

Helburua: bloke honen hasieran esan dugun moduan, 
guztiok gara bullying-arazoen biktima eta partaideak: 
erasotzailea, erasoa jasotzen duena, lekukoa eta gi-
zartea, oro har. Hori dela eta, ez du axola nola egiten 
dugun, baina zerbait egin beharra dago.

Ideia nagusiak: pasibitatetik ekintzara pasatu; ikaski-
deekin, ikastetxearekin eta gizartearekin zentzu guz-
tietan konpromisoa hartu; gertaera zehatza aztertu ez 
ezik, testuinguruan jarri eta hausnarketa sakonagoa 
eta zabalagoa ere egin.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagai-
lua, egunkarietako edo aldizkarietako artikuluen fotoko-
piak, Power Point programa edo antzekoa.

Garapena: bidegabekeriaren aurka lan egin behar 
dugu. Berdin da zein den gure parte-hartzearen mai-
la gertatzen ari denarekin. Gizartea talde bat gara eta 
ezin dugu axolagabe jokatu gure ikaskide batzuk haien 
artean borrokatzen badira. Egoera bortitz batean ezer 
ez egiteko ematen diren argudio guztiak urriak eta alfe-
rrikakoak dira. Hori dela eta, ikasleek parte-hartzearen 
garrantziari buruz hausnartuko dute. Historian zehar 
pertsona asko borrokatu dira bortizkeria eta jazarpena-
ren aurka modu pertsonal, zintzo eta menderaezinean. 
Ikasleek  pertsonaia historiko horien istorioak bilatuko 
dituzte: Mahatma Gandhi, Dalai Lama, John Lennon, 
Anna Politkovskaya, Leon Tolstoi, etab.

Etxean: mobbing-ari buruz jarraitu ahal dute hizketan. 
Ikastetxean “inor ez dabil horren bila”, eta, oro har, la-
nean ere ez. Horregatik, gurasoek irakatsi behar diete 
seme-alabei langileek, betebeharrak ez ezik, eskubi-
deak ere badituztela eta horiek errespetatu beharra 
dagoela. Soldata bat kobratzeak ez du esan nahi ez 
dutela errespeturik merezi.

Gehiago: ikasleek egindakoaren bertsio laburtua eta 
errazagoa prestatu ahal dute Lehen Hezkuntzako ikas-
leei azaltzeko. Halaber, ikasle txikien eta nagusien arte-
ko tutoretza-programa bat jarri ahal da abian. Helarazi 
behar duten irakaspena da, egoera bortitzetan parte ez 
hartzeaz gain, ezin direla ikusle pasiboak izan.

Etiketa-ziberarauak.
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Nor da ausartena?
Helburua: printzipioz ematen du erasotzaileak ausar-
tak, kementsuak eta edozein gauza egiteko gai dire-
la. Halere, egiatan pertsona koldarrak eta baliabide 
gabeak dira, eta ez dute beren arazoak konpontzeko 
beste tresnarik. Defendatzaileak dira ausartak.

Ideia nagusiak: jarrerak eta baliabideak bilatu borti-
zkeria erabili gabe gatazkei irtenbidea emateko. Azka-
rregiak gara beste modu batean egiteko.

Baliabideak: togak eta ileordeak abokatuarena eta 
epailearena egiteko; mailu txiki bat.

Garapena: rol-joko edo antzezlan bat antolatuko dugu 
klasean. Ikasleen erdiek esango dute erasotzaileak 
ausartak direla (ados ez egon arren); beste erdiek ar-
gudio horiei kontra egin beharko diete eta ondorioak 
eta adibideak erabiliko dituzte esateko defendatzaileak 
direla benetan ausartak. Bi taldeek bozeramaile bana 
aukeratuko dute  ideiak adierazteko eta abokatuarena 
eta fiskalarena egiteko. Beste ikasle batek epailearena 
egingo du. Ikasle hori aukeratuko dugu bere sen komu-
nagatik nabarmentzen delako eta gatazketan sartzen 
ez den pertsona inpartziala delako.

Etxean: telebistako albistegiren bat ikusi gurasoekin; 
ziur gatazkaren baten irudiak agertzen direla. Gurasoek 
gertatutakoaren azken berri emango diete seme-alabei 
eta azalduko diete helduen munduan beti ez dela erra-
za jakitea nork duen arrazoi. Hori bai, normalean elka-
rrizketa aurrera eramateko gaitasun ezak eragiten ditu 
egoera gatazkatsuak.

Gehiago: epaiketan azaldutako guztia idatziz bilduko 
dute, eta Bigarren Hezkuntzaren gainontzeko kurtsoei 
aurkeztu. Bozketa egingo dute zintzotasunez erabakit-
zeko beren ustez nor den ausartena: erasotzailea edo 
defendatzailea.

Helburua: guztiok talde bat gara, adiskideak gara eta elkarren beharra dugu. 
Elkartasunak indarra ematen digu. Bortizkeriak eta jazarpenak elkartasun eza, 
sakabanatzea eta giro txarra besterik ez dute sortzen.

Ideia nagusiak: nork bere aldetik, gauza garrantzitsuak egin ditzake, baina de-
nok batera helburu handiagoak lortuko ditugu. Ez da beharrezkoa lagun minak 
izatea, baina bai adiskideak.

Baliabideak: kiroletako arropa eta koltxonetak.

Garapena: irakasleak ariketa bat proposatuko die ikasleei konpromisoa har-
tzeko eta elkarren beharra izateko; adibidez, giza-dorreak egitea. Haien artean 
koordinazio-lanak egin eta elkarri lagundu beharko diote helburua eskuratzeko. 
Ba al du zentzurik ikaskide bat jazartzeak edo jotzeak? Hobe da guztien lagun-
tza eta babesa izatea maila guztietan.

Etxean: mudantza egin behar duen lagun edo ezagun bati lagundu edo solida-
ritate-kanpaina batean parte hartu borondatezko langile.

Gehiago: giza-gazteluen bideoren bat ikusi. Giza gazteluak egiteko, doze-
naka parte-hartzailek oinarri sendoa eta tinkoa egiten dute eta kideak airean 
igotzen dituzte grabitatearen aurkako giza-dorreak eraiki arte.

Giza-dorreak
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Helburua: nerabezaroa iritziak eta gustuak garatzeko garaia da, baita senti-
menduak kudeatzen ikastekoa ere.  Ahul sentitzeko eta aldatzeko momentua 
da. Kontuz ibili behar dugu konpondu ezinezko kaltea egiten duten komentario 
eta zurrumurruekin.

Ideia nagusiak: buru-hiltzea da lehen heriotza-kausa gazteen artean 
(ikusi lotura). Suizidioaren eragilea zurrumurru eta kritiken ondorioz au-
toestimu baxua izatea izan ohi da. Gizarte osoak bere gain hartu behar du 
erantzukizunaren zati bat.

Baliabideak: Interneterako konexioa duten ordenagailuak; aldizkari eta 
egunkari zatiak.

Garapena: ikasleek honako informazio hau bilatuko dute: nerabeen arteko 
suizidio-tasa eta kasu zehatzak eta horien ustezko kausak. Jarraian, kritika, 
zurrumurru eta txutxu-mutxuen bitartez jazarpen psikologikoa jaso duten per-
tsonen istorioak gordeko dituzte. Istorio horiek ikaskideei azalduko dizkiete eta 
prebenitzeko kanpaina bat prestatu (liburuxkak, posterrak, etab.) Kanpainaren 
helburua izango da egoera zaurgarrian dauden pertsonak animatzea eta arazo 
honek eragin ditzakeen heriotzak eta muturreko egoerak saihestea.

Etxean: konfiantza indartzeko ariketak egin. Adibidez, arratsalde batean 
norbaiti utzi ahal diogu gu itsuka gidatzen; gainera, bide batez, zaurgarriak di-
ren pertsonekiko enpatia garatuko dugu.

Gehiago: ikasleentzat, irakasleentzat, irakasleak ez diren langileentzat eta fa-
milientzat, bildutako istorioei buruzko erakusketa antolatu.

Zurrumurru hilgarriak.
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Muturreko egoerak, 
muturreko erabakiak.
Helburua: Osasunaren Mundu Erakundearen eta Nazio 
Batuen arabera, urtero 14 eta 28 urte bitarteko 600.000 
nerabek eta gaztek beren buruaz beste egiten dute mun-
duan, eta heriotzen erdiek zerikusia dute bullying-arekin. 
Muturreko neurriak hartu beharra dago arazoari aurre egi-
teko eta zifra horiek desagerrarazteko.

Ideia nagusiak: egoera aztertzea; zifrak eta haien ondo-
rioak ulertzea; ohartaraztea eta kontzientziatzea; bullying-
aren biktima zuzenak eta zeharkakoak.

Baliabideak: Interneterako konexioa duten ordenagai-
luak, inprimagailua, mikrofonoak, mahaia.

Garapena: Europan, eskola-jazarpen kasu gehien duten 
herrialdeak Erresuma Batua, Errusia, Irlanda Espainia eta 
Italia dira, hurrenez hurren. Beat Bullying eskola-jazarpe-
naren aurkako erakundea britaniarrak ohartarazi du arazo 
hau gizarteak uste baino larriagoa dela; izan ere, urtero 
24 milioi gaztek pairatzen dutelakoan daude. Bigarren 
Hezkuntzako ikasleek ikastetxe osoa —irakasleak, admi-
nistrariak, garbitzaileak, etab.—  eta familiak gonbidatuko 
dituzte mahai-inguru batean parte hartzera eta azaltzera 
beren iritziak eta iradokizunak gaitz hau desagerrarazte-
ko. 

Etxean: arazo garrantzitsu honi dagokionez, gurasoek 
ulertarazi behar diete seme-alabei, horrelako egoera laz-
garriak saihesteko, helduekin hitz egin eta haiengan kon-
fiantza izan behar dutela, izan irakasleak, gurasoak edo 
hurbileko lagun bat. Gazteak isolatuak egoten saihestu 
beharra dago, horixe baita erasotzailearen helburu nagu-
sia bere biktima ahultzeko eta bere nahierara mendera-
tzeko. Etxean isolamendurik ez. Hitz egiteko, mintzatze-
ko, solasteko uneak bilatu behar ditugu.

Gehiago: abokatu bat edo gaian aditua den gizarte-lan-
gile bat gonbidatu mahai-inguru batean parte hartzera. 
Haiek eskola-jazarpenari dagozkion zigorren berri eman 
ahalko digute. Ikasleek aztertu ahal dute ea zigorrak nahi-
koak diren ala ez.

SC SC
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Helburua: elkarbizitzaren kontuei buruz hausnartu. Kontu 
horiek suposizio praktikoetan oinarrituta daude eta norbe-
raren inplikazioa edo erabakiak hartzea dakarte. “Zelako 
zalantza” izeneko programak “Gelditu eta pentsatu” izene-
koa osatzen du, eta aukera ematen du bai klasea dinami-
zatzeko bai jolasteko, betiere praktikotasuna kontuan har-
tuta. Proposamen errazak, nerabeek aukerak egin ditzaten 
eta beren heldutasun-maila froga dezaten.

Ideia nagusiak: gogoeta, etika eta kasu praktikoak.

Baliabideak: Interneterako konexioa duen ordenagailua.

Garapena: lotura honetan programan sartu, eta Bigarren 
Hezkuntzarako proposamenen bat aukeratu (Zalantza han-
diak), nahi duzun arloan: pertsonalean, komunikatiboan 
edo sozialean. Nahiz eta hamabostaldiro proposamen be-
rriak jarri, hemerotekan interesgarri suerta dakizuen zalant-
zen base zabal bat aurkituko duzue. Guztiek, modu batean 
edo bestean, pertsonen arteko errespetuari egiten diote 
erreferentzia, bai familiartean bai ikastetxean bai nerabeen 
eguneroko bizitzan.

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 
zalantzei buruzko tutoretzak.

43 44

Helburua: edozein egun ona da barkamena eskatzeko, gure portaera zuzen-
tzeko edo erasotzaileak salatzeko. Bilatuz gero, beti aurkituko dugu entzun nahi 
duen norbait. Inork ezer egiten ez badu, ez dugu egoera gatazkatsuak hobetzerik 
lortuko.

Ideia nagusiak: beren portaerari buruz hausnartu; portaerak zuzendu; jazarpen-
egoerak salatu, bai lekuko gisa bai biktima gisa; pasibitatearen aurka, ekina; jus-
tizia.

Baliabideak: Interneterako konexioa duten ordenagailuak; bideo-kamera eta 
editatzeko programa.

Garapena: Carla Herreroren istorioa irakurri lotura honetan. Carlak eskola-
jazarpena jasan zuen 8 urte zituenetik 16 urte bete arte. Batxilergoa egiten ari 
zenean, bere istorioa erabili zuen kurtsoaren ikerketa-lana burutzeko. “El dolor 
silencioso” dokumentu idatzia eta bideo bat da. Bideoan Carlak adierazi zuen 
nola sentitzen zen: “Pentsatzen nuen ez nuela ezertarako balio, ez nintzela deus; 
nahigabetuta eta lur jota nengoen, ez nuen inolako itxaropenik... mespretxatu 
egin ninduten psikologikoki nahiz fisikoki, haien jostailu bihurtu nintzen”. Ikas-
leak Carlaren azalean sartu, eta haren eskola-egun bat deskribatuko dute haren 
egunkarian idazten ariko balira bezala. Nola irudikatuko lituzkete erasotzaileak 
eta ezer egin ez dutenak? Zer egingo zuten haiek Carla izan balira?

Etxean: bullying-aren eta ziberbullying-aren gaia estrapolatu. Edozein gatazka 
mota salatzearen alde egin —berdin dio nork jasaten dituen: haiek, beste gazte 
batzuek, emakumeek, adinduek, etab.—. Helburua gizarte bidezkoagoa eraiki-
tzeari ekitea da.

Gehiago: “Guztiok gara Carla” izeneko bideo bat grabatu. Banan-banan, kame-
raren aurrean azal dezakete nola sentituko ziren edo nola jokatuko zuten, beren 
ustez, Carlarena bezalako egoera bat bizi izan balute.

Nola sentitzen zara ezer egiten ez duzunean?

SCSC
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Helburua: ezberdinak izateko eta beste modu batean pentsatzeko eskubidea 
dugu nahiz eta gehienek horrela ez pentsatu. Gure bizitza nahi dugun moduan 
bizitzeko eskubidea dugu, eta inork ezin du horregatik gure izena lohitu. Nahi 
dugun moduan janzteko eskubidea dugu, moda bati jarraitu ahal diogu ala 
gure estiloa sortu.

Ideia nagusiak: guztiok bereziak gara jaiotzen garenetik. Aniztasunarekin ba-
tera bizitzen ikasteaz gain, errespetatu ere egin behar dugu.

Baliabideak: Interneterako konexioa duten ordenagailuak.

Garapena: ikasleek blog bat sortuko dute, eta han hainbat pertsonaia os-
petsu proposatuko dituzte. Pertsonaiak aukeratuko dituzte originalak direlako 
janzteko orduan zein pentsatzeko edo jokatzeko orduan (Lady Gaga, Johnny 
Depp, Dalí, Albert Casals de Món Petit, etab.) Ikasleek beren pertsonaia ku-
tunena bozkatuko dute. Halaber, iruzkin bat idatziko dute azaltzeko zergatik 
eman dioten beren botoa.

Etxean: familiartean, gurasoen eta aiton-amonen gaztaroaren argazki zaha-
rrak ikusi ahal dituzte; horrela ohartuko dira nola aldatu diren modak. Gure 
itxurak asko esaten du geure buruari buruz: taldean nabarmendu nahi dugun 
ala ez, errebeldeagoak garen, modei jarraitzea gustatzen zaigun, etab.

Gehiago: boto gehien lortu duen pertsonaiari buruzko erakusketa egin. 
Erakusketak islatu behar du zergatik gustatzen zaigun pertsonaia hori, zerga-
tik den deigarria haren janzkera edo jokaera, zer nolako eraginak izan dituen, 
etab. Aniztasunean datza gure kulturaren aberastasuna.

Zu zaren bezalakoa izateko eskubidea.

Helburua: autoebaluaketa egin eta erabaki ea ezaguera, 
trebakuntza eta tresna egokirik dugun bullying eta ziberbu-
llying kasuei aurre egiteko, gure klasean agertzen badira. 
Bestela, zentroari laguntza eskatu beharko diogu arazo 
horretan trebatzeko.

Ideia nagusiak: autoebaluaketa; egoeraz gain, bullying 
eta ziberbullying kasuei aurre egiteko zentroak dituen ba-
liabideak ere aztertzea.

Baliabideak: inkesta bat jakiteko nola antzeman eta 
konpondu klaseko jazarpen-arazoak, baita Interneten eta 
sare sozialen bidezko jazarpena ere.

Garapena: irakasleekin bilera batzuk egingo ditugu eta 
han aztertu lan-bizitzan zehar bizi dituzten bullying eta 
ziberbullying kasuak. Guztiek azaldu ahal dute nola an-
tzeman dituzten eta zer egiten ari diren jazarpena desa-
gerrarazteko. Jakina, batzuen esperientziak baliagarriak 
izan daitezke beste batzuentzat. Dena den, interesgarria 
izango litzateke jakitea ea zentroak jokatzeko protokolorik 
duen eta irakasleek burutu egiten duten edo pentsatzen 
duten ez dela egokia.

Gehiago: bai bullying-a bai ziberbullying-a oso arazo 
larriak eta konplexuak dira; beraz, aparteko laguntza es-
ka-tzea aukera ona da. Zentroak poliziari eskatu ahal dio 
gaiari buruzko hitzaldiren bat antolatzeko; halaber, poliziak 
aholkuak eman ahal dizkie irakasleei haiek jakiteko nola 
jokatu arazoak gainditzen dituen bakoitzean.

Ebaluazio-tutoretza: 
zenbat dakizu 
eskola-jazarpenari buruz?

45
SC



35

BALIOEN HEZIKETA-
PROGRAMA BIGARREN 
HEZKUNTZARAKO

GARAPENARI LAGUNTZEN

2016/2017 IKASTURTEA

zentzuzko tutoretza 
heziketa-ziklo 
guztietarako

Ingurumenaren alde zaude? Ziur baietz. Errespetatzen 
duzu eta onartzen duzu elkarbizitzak esan nahi due-
la elkarrekin lan egin behar dugula zaintzeko. Bada, 
orain bakarrik falta zaizu martxan jartzea, konpromiso 
sendoa hartzea eta zure ekintzak zure pentsamendu-
ekin koherenteak izatea. Izan ere, gaztelaniazko esaera 
zaharrak esaten duen moduan, “Obras son amores y 
no buenas razones”. Ez du ezertarako balio sekulako 
idealak izateak, gero praktikan jartzen ez badituzu. 
Egia da ziur aski ez dagoela zure esku ozono-geruza-
ren suntsipena edo poloen desizoztea eragoztea, baina 
hori lortzeko funtsezko pieza zara.

Pieza bat zara hainbeste milioiren artean, baina, azken 
finean, ezinbesteko pieza bat. Eguneroko ekintza txi-
ki ugari egin ahal dituzu eraikitzen, eta ez suntsitzen,  
laguntzeko. Esaterako, ura eta energia aurreztu ahal 
duzu, eta beharrezko kopurua bakarrik kontsumitzeaz 
arduratu; zure joan-etorriak iraunkorrak izaten saia zai-
tezke; eta etxean edo ikastetxean sortutako hondaki-
nak birziklatzen ahalegindu ahal zara.

Birziklatzea bezalako kontu errazak, ongi eta era sis-
tematikoan eginda, CO2-aren isuriak murrizten eta 
negutegi-efektua gelditzen laguntzen du. Baina askok 
hartu behar dugu parte, konpromiso sendoa izanda eta 
amore eman gabe. Ziurtatu etxean ere guztiok birzikla-
tzeko konpromisoa hartu duzuela. Bihurtu birziklatzea-
ren bultzatzaile zure familiaren, lagunen edo auzoki-
deen artean eta harro sentitu. Konpromiso zintzoak eta 
ekintzek mundua mugitzen dute!

Birziklatze-tutoretzak.

Nire konpromisoa

B

Helburua: guztiok gizaki berdinak gara, eta, aldi berean, ezberdinak. Gure kultu-
rarekiko errespetua eskatzeko eta gure kulturari eusteko eskubidea dugu, baldin 
eta pertsonen eskubideak urratzen ez badituzte.

Ideia nagusiak: arraza-aniztasuna, herritartasunak, hizkuntzak, ohiturak, etab. 
Horrek guztiak garrantzia du eta ezagutzen ez ditugun beste herrialde batzuei 
buruzko kultura eta ezaguera ematen digu. Pertsonen Eskubideak urratzen di-
tuzten ohiturak.

Baliabideak: osagaiak, sukaldeko tresnak:  platerak, edalontziak eta plastikozko 
mahai-tresnak; mahai-zapiak eta paperezko ezpainzapiak; mahaiak eta aulkiak.

Garapena: ikasleek hainbat herrialderi eta kulturari buruzko informazioa bila-
tuko dute. 10 alderdi positibo (ohitura, errezeta, ohikunea, janzkera) eta pertso-
nen Eskubideak urratzen dituzten 10 alderdi negatibo (haurren lana, ablazioa, 
emakumeak menderatzea) aukeratu beharko dituzte. Ezberdintasun kulturalak 
(suge-haragia jatea) eta Eskubide besterezinak (neskei eskolara joaten ez uztea) 
bereiziko ditugu.

Etxean: familiarekin beste kultura batzuei buruzko filmak edo beste herrialde ba-
tzuetan ekoiztutako filmak ikusi ahal ditugu. Film horiek oso erritmo, argumentu 
eta pertsonaia ezberdinak dituzte,  mendebaldeko zinemaren aldean.

Gehiago: The DNA Journey izeneko laburmetraia ikusi. Film horrek zapuzten 
ditu herrialdeen arteko aurreiritziak, erakusten baitu zein hurbil dagoen guztien 
jatorria: ikusi lotura. 

Beste kultura batzuk: berezitasunak ala 
eskubide urratuak?

247
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Helburua: ulertu zer esan nahi duen konpromisoa har-
tzeak; ideia batekin bat egin edo proiektu bat gure egin, 
kontuan hartuta zein betebehar dakarren; hausnartu 
ideien eta ekintzen arteko koherentziaz.

Ideia nagusiak: konpromisoa, parte hartzea, komunika-
zioa eta limurtzea.

Baliabideak: pankarta, kartulinak eta errotulagailuak, 
mahaia, ordenagailua eta inprimagailuak, izenak eta si-
nadurak biltzeko orriak.

Garapena: sinadura-bilketa batek aldez aurretiko lan 
handia dakar informazioa eta datuak bilatu behar ditugu-
lako jendea konbentzitzeko. Beraz, ikasleek kartel batzuk 
prestatuko dituzte hondakinen arazoa eta birziklatzearen 
onurak azaltzeko. Horren ostean, liburuxkak egingo dituz-
te, sinatzaileek etxera eraman ditzaten, eta txantiloi ba-
tzuk, birziklatzearen aldeko konpromiso pertsonalerako 
sinadurak biltzeko.

Etxean: beren familiak ere konbentzitzen saiatuko dira 
birziklatzearen aldeko konpromisoa hartzeko. Ezagutuko 
ez balituzte bezalako seriotasunez egingo dute.

Gehiago: ikertu proiektu baten alde borrokatzen diren 
plataformei buruz —adibidez, change.org— edo hainbat 
kanpainatarako dirua lortzen saiatzen diren plataformei 
buruz —esaterako, migranodearena.org—.

Sinadura-bilketa: “Birziklatze-
ko konpromisoa hartuko dut”

248

Helburua: birziklatzearekin lotura emozionala sortu, kreatibitatea eta sentsi-
bilizazioa nahastuta. Ideia beren egin, esku-lanaren eta buru-lanaren bidez.

Ideia nagusiak: konpromisoa, sentsibilizazioa, zerbaiten alde egitea, ideiak 
erakustea, leloak aukeratzea, kontzeptuetan sakontzea, parte hartzea, bes-
teak konbentzitzea.

Baliabideak: kamisetak, arroparako margoa edo inprimagailuetarako transfer-
papera. Pertsonalizatu ahal ditugun beste objektu batzuk: katiluak, eskumutu-
rrekoak eta lepokoak, sakelakorako zorroak, etab.

Garapena: ikasleek arropa edo beste objektu batzuk pertsonalizatzeko leloak 
asmatuko dituzte, betiere ingurumenarekiko konpromisoa eta maitasuna isla-
tzeko asmoz.

Etxean: nahi ez duten edo erabiltzen ez dituzten objektuak eraman kanpaina-
rako. Horrela ere erakusten ari gara objektu horiek berrerabiltzeak birziklatzen 
laguntzen digula.

Gehiago: ikastetxeko jaiko edo auzoko merkatu txikian saltoki bat jarri ahal 
dugu egindako objektuak saltzeko. Halaber, dirua bildu ahal dugu gure gar-
biketa-kanpainaren gastuak ordaintzeko.

Kamiseta eta merchandising-a 
“I love ontziak birziklatzea”
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Helburua: gazteak sentsibilizatu kontrolik gabeko hondakinen arazoaz, garbi-
tasunaren garrantziaz eta ingurumenarekiko begiruneaz. Ingurumen andeatu 
baten egoera ezagutu eta gizakion ekintzek dakarten hobekuntzaz jabetu. Ingu-
rumenarekiko konpromiso aktiboa hartu. Ariketa bat taldeka egin eta ohartu nola 
egiten dugun askoz gehiago eta askoz azkarrago guztion artean.

Ideia nagusiak: garbiketa-kanpaina, talde-lana, ingurune naturalak, degrada-
zioa eta aldatzeko aukera.

Baliabideak: zabor-poltsa horiak, urdinak, berdeak eta grisak. Eskularruak, 
sastatzeko makilak eta eguzkitarako krema.

Garapena: guztien artean inguruko gune naturalak, parkeak, ibaiak eta hon-
dartzak aztertu eta erabakiko dute zeini egingo liokeen mesede handiena litte-
ring-ekintza batek (taldeka egindako zabor-bilketa). Helburua da edozein hon-
dakin-mota biltzea, oreka ahalik eta gehien berreskuratzeko. Aurkitutako ontziak 
sailkatuko dituzte —zerezkoak diren— eta koloretako poltsetan sartuko dituzte: 
poltsa horietan, plastikozko eta metalezko ontziak eta brikak; urdinetan, kar-

Littering-a taldeka.
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toizko ontziak eta papera; berdeetan, beirazkoak; eta gri-
setan, ontziak ez diren produktuak eta zaborrontzira bota 
beharrekoak. Oso kontuz ibiliko dira ontziak maneiatzeko 
orduan; izan ere, aire zabalean egon direnez, herdoilduta, 
apurtuta edo zorroztuta egon daitezke. Seguritate-agindu 
horiek jaso ondoren, eskuetan eskularruak jantziko di-
tuzte. Bukaeran, poltsak haien koloreko zaborrontzietan 
utziko dituzte.

Etxean: jardueran IGEk ere parte hartu behar du, eta ikas-
leekin joan garbiketa egitera. Horrela ohartuko dira zenbat 
zikintzen duten txango batean, hondakin guztiak poltsa 
berezi batean bilduta. Gero zaborrontzi egokietan utziko 
dute zaborra.

Gehiago: ingurumena zaintzen lan egiten duten GKE as-
kok kanpainak antolatzen dituzte gune natural andeatuak 
garbitzeko. Horrelako kanpaina batean izena eman ahal 
dute.

 

B



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 lagun-
tzen 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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Laguntzailea:

BALIOEN HEZIKETA-
PROGRAMA BIGARREN 
HEZKUNTZARAKO

GARAPENARI LAGUNTZEN
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