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Paregabea naiz. Besteen parekoa naiz
Proiektu honekin ikasturteari hasiera ematen diogun 21. aldia da aurtengoa, eta, beraz, agur hau “beste urte batez...” esamoldearekin has 
nezake. Baina, ez, ezin dut halakorik egin, inoiz ez baita beste urte bat izaten; beti izaten da urte berri eta berezi bat, zeinean gauza asko 
ikasi, ilusioz bete eta hutsetik hasiko garen. Guretzat, behintzat, horrela izaten da. Honez gero bi hamarkada baino gehiagoko ibilbidea 
daukagun arren, ikasturte bakoitza da zuekin eta zuen ikasleekin lan egiteko aukera berri bat, haurtzarotik hasita balioetan hezten jarraitzeko, 
mundu justuago baten alde eginez —NBEren garapenerako helburuekin bat eginda— eta indarkeria-mota orori aurrea hartzeko gure harri-
koskorra ekarriz.

Aurreko bi ikasturteetan eskola-jazarpenari eta indarkeriaren 
prebentzioari heldu genien, haurren arteko errespetuzko, 
elkarbizitzako eta konfiantzazko loturak sendotuz; aurten, lehengo 
bide beretik jarraituz, urrats bat aurrera egin eta berdintasunaren 
balioa landuko dugu. Izan ere, ikusi dugunez, errespetuak eta 
konfiantzak berdintasunaren balioa behar dute hazteko. Denok 
berdinak garela sentitzen ez badugu, gure artean berdintasunezko 
harremanak ezartzen ez baditugu eta denok berdintasunean bizi 
garen mundu bat sortzen ez badugu, ezerk ez du balio. Erasoak 
gertatzen dira norbaitek uste duelako beste norbait baino gehiago 
dela eta menderatu egin dezakeela, eta, beste aldean, beste 
norbait gutxiago sentitzen delako eta mendera dezaten onartzen 
eta jasaten duelako. 

Ikasturte honetan berdintasunaren balioa landuko dugu, baina ez 
homogeneizatze aldera, baizik eta bakartasunaren balioari —hau 
da, bakarra eta errepikaezina izateari— kontrajarrita, anitzak eta 
aldi berean berdinak diren pertsonez baitago osatuta gizartea. 
Bestalde, programa honetan ez ditugu alde batera utzi nahi generoa 
dela-eta gure gizartean inplizituki izaten diren beste desberdintasun 
batzuk, ezta aipatu gabe utzi ere haur babesgabeenekin lan 
egiten dugunontzat oso garrantzitsua den beste gai bat: aukera-
berdintasuna denontzat. 

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizuet etengabeko ekarpenengatik, 
urtez urte gure programa zuen beharretara egokitzen laguntzen 
baitigute. Ikusiko duzue, haiei esker, ikasturte honetan ikaskuntza-
metodologia berriak txertatu ditugula, zenbait urtez haurren 
babesgabetasunari aurrea hartzeko programetan erabili izan 
ditugunak. Askotariko adimenetan oinarrituta lan eginda, pertsona 
ororen alderdi onenak berreskura ditzakegu, eta bere buruarentzat 
zein gizartearentzat baliotsua dela sentiarazi diezaiokegu. Adinen 
arteko truke-espazioetako dinamikek, berriz, abantaila handiak 
dituzte, hala nola ikaskuntza-erritmo desberdinak errespetatzen 
direla, kide izatearen sentimendua sendotzen dela eta gisakoen 
arteko eredu onenak imitatzen direla. Anima zaitezte zuen 
ikastetxeetan ere dinamika horiek sustatzera, zenbat onura dituzten 
ikus dezazuen. 

Jaso ezazue agur bero bat, eta ea “Legebiltzarkide egun batez” 
topaketetara joaterik duzuen; egun horretan, ikasleek beren 
gogoetak jendaurrean azaltzeko aukera izango dute, eta parte 
hartzeko eta gizarte berdinzaleago bat eraikitzeko hartu beharreko 
konpromisoen alde bozkatzeko eskubidea baliatu ahal izango dute.

50 tutoretza esanguratsu, hezkuntza-ziklo guztietarako
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Metodologiaren nondik norakoak
50 tutoretza, gustu 
guztientzat

Jarduera bakoitza 50 minutuko saio batean 
garatzeko dago pentsatuta, baina haietako 
asko denbora gehiagoz landu daitezke, 
sakondu nahi bada. 

Jarduerak pixkanaka egin daitezke, hiruhileko 
bakoitzean gai-bloke batekoak aukeratuz. Hau 
da, “Paregabea naiz. Besteen parekoa naiz” 
izeneko 1. blokekoak lehen hiruhilekoan (urria-
abendua), 2. blokekoak bigarren hiruhilekoan, 
eta 3. blokekoak hirugarren hiruhilekoan.

Jarduerak ez dira ordenan egin behar, baizik 
eta non landuko diren kontuan hartuta; hau 
da, tutoretza-saio batean edo curriculumeko 
arlo jakin batean, hala nola Hizkuntzan, 
Ingurunearen Ezagueran, Arte edo Musika 
Hezkuntzan.

Berdintasunari buruzko Aste Kultural batean 
kontzentratu daiteke programa osoa. 

Proposatzen diren lau ibilbideetako bat balia 
daiteke: generoarena, askotariko adimenena, 
edo maila eta ziklo arteko truke-espazioarena. 

“A zer dilema!” 
jarduerak
Gure programak onlineko osagarriak ditu, hala 
nola “A zer dilema!”; horretan, dilema moralak 
proposatzen dira, Manuel Segura pedagogoaren 
metodologiari jarraituz. Eguneroko egoeretatik 
abiatuta, moralki edo etikoki modu batera edo 
bestera heldu beharreko gaietara hurbilduko gara. 
Jolas horretan ez dago irabazle edo galtzailerik, 
erantzun on edo txarrik, baizik eta hausnartzeko 
proposamen oso praktikoak ikasle zein familientzat.

“Kazetari egun batez” 
jarduera
Aldeas Infantiles SOSen babesgabetasun- edo 
zaurgarritasun-egoeran dauden haur eta gazteekin 
egiten dugun lana pixka bat gehiago ezagut 
dezazuen nahi genuke. Horretarako, “Kazetari egun 
batez” izeneko jarduera prestatu dugu, metodologia 
aktibo batetik, haurrei eska diezaiezuen lan horri eta 
egoera horiei buruz gehiago ikasteko. Kazetariak 
izango balira bezala, informazioa bilatzen ikasiko 
dute, bai eta elkarrizketak edo galdeketak egiten 
ere.

NBEren garapen 
iraunkorrerako helburuak

Aldeas Infantiles SOSen haur babesgabeenei 
etorkizun justu eta erakargarri bat bermatzeko 
erronka onartu dugu. Nazio Batuen Erakundeak 
ezarritako helburuak betez 2030. urterako garapen 
iraunkorra lortu nahi bada, GKEek, gobernuek eta 
sektore pribatuak bat egiteko konpromisoa berritu 
behar dute. 1. helburua (pobrezia desagertzea) 
4.a (kalitate oneko hezkuntza), 8.a (lan duina eta 
hazkunde ekonomikoa), 10.a (desberdintasunak 
murriztea) eta 16.a (bakea, justizia eta instituzio 
sendoak) zuzenean daude lotuta Aldeas Infantiles 
SOSekin, eta haurrak zaintzeko gure estrategiaren 
muinean daude.

Prozesu honetan, funtsezkoa da gizarte osoak 
lagundu dezan lortzea eta haur eta gazteen parte-
hartzea sustatzea. Alde horretatik, Aldeas Infantiles 
SOSen balioetan hezteko programek bat egiten 
dute erronka horrekin, batik bat 4. helburuarekin: 
kalitate oneko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa 
bermatzea eta ikaskuntza iraunkorreko aukerak 
sustatzea denontzat. 

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
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Berdintasunari buruzko ibilbideak
Genero-berdintasuna
Genero-kontuak lantzeko interes berezia baldin baduzue, 
gizon edo emakume izatea berdintasuna lantzeko 
aitzakiatzat hartuta, hauxe da zuen ibilbidea. Txiki-txikitatik 
eraikitzen dugu genero-rola, baina, askotan, aurreiritziak 
ere sortzen ditugu, gerora ezabatzen zailak izango direnak; 
horrek desoreka, nahasmendua eta mina ere eragin ditzake. 
Iritsi da unea generoak berdintasunean ikusteko, bereizi eta 
elkarren osagarri gisa, biologikoki zehaztuta datorrenari eta 
ez datorrenari erreparatuta; baina, beste ezeren gainetik, 
iritsi da unea pertsonak beren gizatasunagatik, izaeragatik, 
sentimenduengatik eta ekintzengatik balioesteko, zer diren, 
zer sentitzen duten edo zer nahi duten aintzat hartuta. 

Jarduerak: 
4, 9, 14, 18, 21, 23, 27, 36, 41, 42, 43, 44, 46 eta 48.

Askotariko adimenak
Segurtasun osoz dakigu pertsona bakoitza bakarra dela 
eta potentzialtasunez beteta dagoela. Irakasle-jardunaren 
funtsezko parte bat da ikasleei beren talentua aurkitzen 
eta autoestimua eta autokontzeptua hobetzen laguntzea. 
Jarduera hauetan, hezkuntza klasikoak tradizionalki aintzat 
hartu ez dituen adimenak landu nahi dira; adimen musikala, 
artistikoa, fisikoa, interpertsonala eta erreflexiboa, hain 
zuzen ere. Haur guztiak berezi eta baliotsu sentituko dira, 
beren abileziez harro eta aurrera egiteko gogoz. 

Jarduerak: 
4, 6, 9, 16, 23, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 39 eta 40.

Truke-espazioa
proiektuka lan egiten duzuen ikastetxeek maiz 
eskatzen dizkiguzue hainbat taldek (ziklo berekoak zein 
desberdinekoak) batera egiteko moduko jarduerak, ikasleen 
erritmo eta interes desberdinak errespetatzen dituen 
lan-estilo bat sustatzeaz gain, eskolako kide izatearen 
sentimendua sendotzen baitute. Horrelako jardueretan 
oinarritutako ibilbide bat proposatzen dizuegu; erraz egokitu 
daiteke, edo lantzen ari zareten beste gai batzuk osatzeko 
erabili.

Jarduerak: 
1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 26, 29, 39 eta 40.

Eskola-jazarpena prebenitzea
gai-bloke bakoitzean, gisakoen arteko jazarpenaren gaia 
berariaz lantzeko proposamenak dituzue, hezkuntza-
ziklo guztietarako. Horrela, jarraipena ematen diogu duela 
bi ikasturte hartutako ikasgeletako indarkeriaren aurka 
borroka egiteko konpromisoari, tutoretzen bidez ikastetxean 
dituzuen jazarpenaren aurkako protokolo espezifikoak osatu 
edo sendotu ahal izan ditzazuen. Jazarpen homofoboaren 
edo generoagatiko jazarpenaren prebentzioan sakondu 
nahi baduzue, jarduera hauek eta genero-berdintasunaren 
ibilbidea konbinatzea gomendatzen dizuegu. 

Jarduerak: 
10, 19, 20, 22 eta 35.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Paregabea naiz. Besteen parekoa naiz
Altua, ertaina, baxua; ile luzea, kizkurra, lisoa, metxaduna; 
begi marroiak, urdinak, berdeak; kopeta zabala, lepo luzea, 
sudur harroa, pianista-hatzak; betaurreko, bracket edo 
belarritakoduna; txandala, bakeroak, kamiseta, alkandora, 
legginak edo jertsea jantzita... Ez, ez gabiltza “Nor da nor?” 
jolasean. Gure anai-arrebak, lehengusu-lehengusinak, 
bizilagunak, ikaskideak edo udako lagunak deskribatzen 
baino ez gara ari. Pertsona horiek guztiak, guzti-guztiak, 
zu zeu barne, bakarrak eta errepikaezinak dira, bai fisikoki 
bai izateko eta pentsatzeko moduari dagokionez. Eta nola 
da posible, munduan 7.500 milioi pertsona egonda, denok 
desberdinak izatea? Zer dela eta ditugu denok errepikaezin 
egiten gaituzten ezaugarri berezi eta esklusiboak? Norbere 
zelulen eta DNAren konbinazioaren ondorio da; DNA 
horrek, era berean, guraso eta familien gene-konbinazioa 
barne hartzen du.

Bakarrak gara fisikoki, baina oraindik eta bakarragoak 
pentsatzeko eta jokatzeko modua kontuan hartuz gero. 
Gure izaeraren zati handi bat ere jatorritik dator moldatuta, 
konbinazio genetikoaren ondorioz. Eta horri gehitu behar 
zaizkio familian ikasitakoa, jasotako hezkuntza eta 
eskuratutako esperientzia, bizitza osoan zehar izandako 
bizipenak eta une bakoitzean gertatutako gauzak. Are 
bakarrago egiten gaitu horrek guztiak. 

Gure espezieko ale bakar izatearen alderik bitxiena da 
pertsona guztiok gauza asko ditugula berdin; material 
genetikoaren % 99,9, hain zuzen ere. Hain-hain berdinak 
garenez, esan liteke denok, Lur planetako gizabanako 
guztiok, lehengusu-lehengusina modukoak garela, txikiak 
bada ere. Elkarren artean berdinak diren eta lotura ikusezin 
berezien bidez lotuta dauden pertsona bakar asko gara. Eta 
denok antzekoak garela onartzen duen berdintasunaren 
balio horrek pentsarazi egin behar digu. Mundu berean bizi 

garen “ni” horiek guztiek jatorri bera dugu, behar berberak 
ditugu (jan, lan egin, lo egin, ikasi, amestu, maitatu). 
Ez dio axola azalaren koloreak, norberaren izaerak... 
Berdintasunean pentsatzea da familia handi bateko 
kide sentitzea, eta, familia horretan, denok merezi dugu 
errespetu, maitasun eta begirune berbera. 

Bai, paregabeak gara. Eta harro egon behar dugu paregabe 
izateaz, ez gara lotsatu behar bakartasun horretaz, gurekin 
ekarritako herentziaz eta esperientziaz. Oso ondo dago 
eboluzionatu, hobetu eta 3.0 bertsioa izan nahi izatea, 
baina ez dugu aldatu behar hargatik, joera bati jarraitzeko 
edo besteen artean ikusezin izateko, berezi egiten gaituena 
eta daukagun hoberena galduz. 

Eta besteen pareko ere bagara. Pertsonok gauza 
asko ditugu berdinak, jaiotzeko modua ez ezik, baita 
sentimenduak, beldurrak eta emozioak ere. Familian bizi 
gara, adiskideak ditugu, eskolara joaten gara (dela txabola 
bat, etxetxo bat edo iglu bat), lagunak behar ditugu. Ikasi 
egin nahi dugu bizirauteko, eta gogoko dugu jolas egitea, 
besarkatzea, barre egitea, abestea, dantzatzea, imajinatzea, 
sortzea eta asmatzea. Berdinak gara eta “etxe” berean bizi 
gara, gure planetan, Lurrean; eguzki berak berotzen gaitu 
eta izar berak ikusten ditugu gauean. Horregatik guztiagatik 
eta gauza gehiagorengatik, maitatzen ikasi behar dugu, 
eskuzabalak, solidarioak eta arduratsuak izaten bizi garen 
lekuarekin eta bidelagun ditugun pertsona eta izakiekin. 
Aukera bat eta bakarra daukagu, eta gure bizitzaren ahalik 
eta arrasto atseginena uzten saiatu behar dugu.

Haur-zikloa 

Hasierako zikloa 

Erdiko zikloa 

Goi-zikloa 

Iraunkortasuna 

Dilemak 

Kazetari egun batez 

Irakasleak 
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1
Helduagoekin filmak ikusten. 
Denok izan gara haurrak. 

Helburua: jakitea zer diren emozioak, gutako bakoitzaren 
parte direla eta piztu egiten direla egoera jakinetan. Emozioak 
identifikatzea (tristura, poza, beldurra, nazka, haserrea, 
frustrazioa), besteekin partekatzea eta ulertzea besteek ere 
sentitzen dituztela, enpatikoak izaten has daitezen. 

Ideia nagusiak: emozioa, beldurra, sentimenduak, 
partekatzea, haztea eta gizakia.

Baliabideak: arbel digitala, filmak ikusteko. 

Garapena: Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleak antola 
daitezela eta elkartu ditzatela maila eta adin desberdinetako 
ikasleak adin guztietarako egokiak diren filmak ikusteko, 
taldeak eta adinak nahasiz. Ikusleek beren emozioak 
partekatzea da xedea; haurrak eta helduak konturatzea den-
denok, gure adina edozein dela ere, berdin sentitzen ditugula 
barregura, beldurra edo harridura.

Etxean: filmak edo telesailak ikus daitezke elkarrekin, familian. 
Amaitzean, sentitutako emozioez eta sortutako zalantzez hitz 
egin daiteke.

Gehiago: orain helduak iruditzen bazaizkigu ere, garai batean 
gurasoak ere haurrak izan ziren, gu bezalakoak. Bilatu garai 
hartako argazkiak eta ikusi elkarrekin. Gurasoek beren gustu 
eta zaletasunez hitz egin dezatela.

HR

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-para-ver-en-familia-93448
https://www.huffingtonpost.es/2012/11/27/nostalgia-de-los-80-videos_n_2196427.html
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2
Mila eskuen haitzuloko horma-irudia. 

Helburua: espazio komun bat sortzea eskolako areto edo 
igaroleku batean, ikasle, irakasle eta familiek beren “arrastoa” 
utz dezaten “bakarrak”, “anitzak” eta “gizatasuna daukagu 
berdin” kontzeptuak lantzeko.

Ideia nagusiak: jatorria, labar-artea, bakarra, aniztasuna, 
berdintasuna, kolorea eta adierazpen artistikoa. 

Baliabideak: paketatzeko papera, eskuekin margotzeko 
pintura berezia, plastikozko ontziak pinturaz betetzeko, zapi 
bustiak eskuak garbitzeko, eta zinta itsasgarria horma-irudia 
horman edo sabaian itsasteko. 

Garapena: ikasle eta irakasleen artean, bilatu paketatzeko 
papera horma-irudi moduan jartzeko espazio bat, 
historiaurreko haitzulo bateko pareta edo sabaia balitz 
bezala. Bete plastikozko ontziak pinturaz, eta neska-mutil, 
irakasle eta familia guztiek aukera dezatela gogokoen duten 
kolorea, busti dezatela eskua pinturaz eta egin dezatela 
arrastoa horma-irudian. Azkenean, ehunka eskuz osatutako 
horma-irudi erraldoi bat izango duzue; esku guztiak izango dira 
desberdinak, eta, aldi berean, berdinak.

Etxean: marraztu, margotu eta ebaki familiako kide guztien 
eskuak. Gero, atzean iman txiki batzuk itsatsi eta hozkailuan jar 
daitezke. Horrela, haietako bakoitzaren presentzia nabarituko 
dute egunero. Etxean lorategia dutenek “ospearen pasealeku” 
txiki bat ere egin dezakete, arrastoak grabatuta uzteko. 

Gehiago: haitzuloetako gizon-emakumeek eskuekin 
margotzen zuten, eta gizakiak zirela erakusten zuten horrela, 
giza espeziearen berezitasun bat baita hori. Eskolan edo 
etxean, irakasleekin edo familian, bilatu labar-pinturen 
adibideak liburuetan edo Interneten.

3
Koloretako globoak askatzen 

Helburua: “aldi berean berdin eta desberdin izatea” 
kontzeptuaren inguruan hausnartzen jarraitzea, koloretako 
globo biodegradagarriak erabiliz metafora gisa, haur txikienei 
izugarri gustatzen baitzaizkie.

Ideia nagusiak: partekatzea, ondo pasatzea, imajinatzea eta 
norberaren zein taldearen desioetan pentsatzea.

Baliabideak: kolore eta forma desberdinetako latex 
biodegradagarrizko globoak, helioa, paperak eta 
errotuladoreak.

Garapena: Haurren Nazioarteko Egunean (azaroak 20) edo 
haurren omenezko beste data garrantzitsu batean, Haur eta 
Lehen Hezkuntzako maila guztietako haurrak bildu daitezela 
eskolako jolastokian edo teilatu lauan. Han, puztu globo 
biodegradagarriak helioz (askatu nahi baditugu) edo putz 
eginez (bakoitzak berea etxera eramango badu). Globo guztiak 
antzekoak izango dira, baina puztean ikusiko dute neurri eta 
forma desberdina dutela. Berdinak dirudite, baina, egia esan, 
denak dira desberdinak. Ikasle bakoitzak desio bat idatziko du 
globo batean, eta, denen artean hausnartu eta gero, bospasei 
kideko taldetan bildu eta denen desio bat idatziko dute beste 
globo batean. Desio batzuk behin bakarrik errepikatuko dira, 
eta beste batzuk, askotan. Amaitzeko, bota globoak airera. 

Etxean: erosi bi landare berdin, eta ureztatu, eman bitaminak 
eta zaindu berdin-berdin. Hasieran ia-ia “bikiak” diren arren, 
hazten doazen heinean bakoitzak bere forma hartuko du.

Gehiago: eskolan, sartu mezuak globoen barruan, eta, zerura 
bota beharrean, oparitu ikaskideren bati. Poz handia emango 
dio mezua jaso eta irakurtzeak. 

HR HR

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=rfA9HXitdrc
https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE
https://biodegradable.es/globos-comprar/
http://www.un.org/es/events/childrenday/
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4
Bola hau bezalakoa naiz 

Helburua: irudimena askatzea, abstrakzioa lantzea, eta 
modelatzen eta margotzen ondo pasatzea. 

Ideia nagusiak: imajinatzea, nor bere baitan bakartzea, sortzea 
eta fantasia erabiltzea norbere burua beste ikuspegi batetik 
ikusteko.

Baliabideak: buztina, mâché papera, EBA goma, alanbreak, 
kartoi meheak, margoak, akuarelak, guraizeak, harilak, 
guata, gazak, zeta-papera, pinotxo-papera, egunkari-papera, 
koloretako zelofan-papera...

Garapena: Plastikako edo Tutoretzako saioan, ikasleek 
imajina dezatela geruza askoz osatutako “bolak” direla. 
Nolakoak dira geruza horiek? Zer kolore eta forma dituzte? 
Nahi duten materialak erabiliz, eraiki ditzatela “bola” horiek, 
bakoitza nolakoa den eta zer izateko edo sentitzeko modu duen 
sinbolikoki adierazteko. Adibidez, bigunak eta babesgabeak 
direla sentitzen badute, kotoia erabil dezakete; borrokalari 
sentitzen badira, zelofan gorria; sentiberak badira eta erraz 
negar egiten badute, zelofan urdina; natura gustatzen bazaie, 
pinotxo-paper berdea edo zuhaitzen hostoak... Denok gauza 
asko gara aldi berean, eta, denborarekin, are gehiago.

Etxean: denek batera, familian, ikusi Münch, Picasso, 
Klimt, David Hockey eta beste hainbat margolarik egindako 
erretratuak. Artista horiek inspirazio-iturritzat hartuta, bakoitzak 
egin dezala bere autorretratu abstraktua eta zintzilikatu denak 
etxean. 

Gehiago: Plastikako edo Tutoretzako saioan egindako “bola” 
guztiekin, Alexander Calderren estiloko mugikariak eraiki eta 
eskolako gune komun batean zintzilikatu daitezke, gainerako 
ikasleek ere ikus ditzaten. 

INFHS

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=HBo5S-yig8U
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Emozio anonimoak 
Helburua: haurrekin emozioei buruz hitz egitea, egun osoan 
izaten baititugu gurekin eta gure izaera osatzen baitute. 
Forma ematen diote gure barneko niari: alai, triste, kezkatuta, 
pozarren... Gure gogo-aldarteak uneoro definitzen gaitu, eta, 
denboraren joanarekin, gure izaera eraikitzen du. 

Ideia nagusiak: partekatzea, mugak gainditzea, naturaltasunez 
jokatzea eta sentimenduak adieraztea.

Baliabideak: kortxozko iragarki-taula, txartelak, arkatzak eta 
txintxetak. 

Garapena: Tutoretzako saioan, ikasleek idatz ditzatela txartel 
batean beren izaera ondoen deskribatzen duten emozio edo 
sentimenduak. Irakasleak txartelak bildu eta kortxoan jarriko 
ditu, eta ikasleek asmatu beharko dute norena den txartel 
bakoitza, ulertuz emozioek ez dutela generorik, besteak 
beste. Amaitzeko, nahi duten ikasleek azaldu dezatela nondik 
datorzkien emozio edo sentimendu horiek.

Etxean: jarri egutegi bat etxean, denek ikusteko moduko 
leku batean, eta, gauero, marraztu egun horretan izandako 
sentimenduak laburbiltzen dituen emotikonoa. Gero denen 
artean komenta daiteke zergatik sentitu garen horrela.

Gehiago: eskolan, norberaren txartelez gain, irakasleak taldeei 
lagunduko die txartel handiago batean taldea nola sentitzen 
den idazten. Talde alaia, serioa, isila gara? Maiz aldatzen al 
dugu umorez? Oso egonkorrak al gara? Disney-en Inside Out 
filma jar daiteke, bakoitzaren barnean gertatzen den emozioen 
barne-elkarrizketa hori ikusteko.

5 6
Egizu kapa bat. Superbotere bat izango 
banu... 

Helburua: imajinatzea zer superbotere-mota izan nahi 
genukeen pertsona hobeak izateko eta besteei eta gure 
planetari laguntzeko. Superbotere fisikoa izan daiteke –hala 
nola hegan egitea–, edo batzuetan kosta egiten zaigun gauza 
abstraktuago bat –adibidez, eskuzabala izatea edo beti egia 
esatea–.

Ideia nagusia: imajinatzea, amets bati forma ematea eta kosta 
egiten den zerbaitetan hobetuz besteei lagundu nahi izatea.

Baliabideak: kapa bat egiteko behar adinako oihal-zati bat, 
guraizeak, kola, oihal desberdinen pusketak eta oihal gainean 
margotzeko errotuladoreak. 

Garapena: Plastikako edo Tutoretzako saioan, ikasleek pentsa 
dezatela zer superbotere izan nahi luketen gizarte hobe bat 
lortzeko. Gero, diseina dezatela superbotere hori sinbolizatzen 
duen kapa bat. Oihalez egin dezakete, eta, apaingarri gisa, 
errotuladorez margotu edo oihal-pusketak josi, patchwork 
baten modura (oihalkien teknika).

Etxean: pentsatu, familian, zer superbotere izan nahi 
zenuketen talde gisa. Ahal den heinean, saiatu superbotere 
hori gauzatzen. Kaparen ordez, “borondate” suntsiezina 
ematen duen amuletoren bat erabil daiteke.

Gehiago: joan liburutegira eta bilatu komikiak, fikziozko 
superheroiek zer botere izaten dituzten ikusteko. Egin 
zerrenda bat eta gehitu bururatzen zaizkizuenak. 

INF INFHS HS

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.elmundodelasemociones.es/pdf/Listado_de_emociones.pdf
https://www.adslzone.net/whatsapp/iconos-whatsapp-emoticonos-emojis
https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg
https://www.youtube.com/watch?v=F2xF_-BcvaI
https://listas.20minutos.es/lista/los-superpoderes-mas-utiles-codiciados-o-increibles-297483/
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7
Zer da berdina izatea? 

Helburua: “berdinak” kontzeptuaren inguruan hausnartzea, 
anaia edo ahizpa bikiak adibidetzat hartuta. Ezin zaio fisikoari 
bakarrik erreparatu, izaeran ere sakondu behar da.

Ideia nagusiak: alderatzea, aztertzea eta ondorioak ateratzea.

Baliabideak: anaia edo ahizpa bikien argazkiak. 

Garapena: lehenik eta behin, ikasi bikia izateak zer esan nahi 
duen eta zer biki-mota dauden (unibitelinoak eta bibitelinoak). 
Ikasleek ezagutzen dituzten anaia edo arreba bikien argazkiak 
(edo marrazkiak) ekarriko dituzte; familiakoak, lagunak edo 
pertsona ospetsuak izan daitezke. Beharbada, ikasleen artean 
bikiak ere egongo dira. Haur bakoitzak zer biki-bikote ekarri 
duen esango die ikaskideei, eta, hain fisiko berdina izanda, 
zerk desberdintzen dituen azalduko du: gustuak, pentsatzeko 
modua, zaletasunak, besteekin harremanak izateko modua... 

Etxean: bikiak izan gabe ere hitz egin daiteke anai-arreben 
arteko desberdintasunez, bai fisikoez bai izaerari lotutakoez. 
Gurasoek anai-arrebak baldin badituzte, esan dezatela zer 
antzekotasun eta desberdintasun dituzten.

Gehiago: irakurri, eskolan edo etxean, Aldeas Infantiles 
SOSen iritziz anai-arrebek elkarrekin egon behar dutela 
gurasoak banantzen badira edo seme-alabez arduratzen ez 
badira, bakarrik uzten badituzte edo babesten ez badituzte; 
izan ere, elkarrekin badaude, dena egingo zaie errazagoa. 
Apirilaren 10ean Anai-arreben Eguna ospatzen dugu. 

E

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=yD-fynjx6Hw
https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/reclamamos-la-no-separacion-de-los-hermanos-en-cuidado-alternativo-2
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Beste garai batean, beste leku batean 
Helburua: zure funtsa ez litzateke aldatuko beste herrialde 
batean biziko bazina, edo beste garai batean, gizon edo 
emakume izango bazina, beste arraza edo kultura batekoa. 

Ideia nagusiak: izaera, funtsa, arima, adimen espirituala eta 
bakarra izatea.

Baliabideak: mozorroak, oihalak eta osagarriak mozorro 
berriak egiteko, edo, bestela, aurrez prestatutako mozorroak. 
Historiako beste garai batzuk nolakoak izan ziren azaltzen 
duten liburu edo web-orriak. 

Garapena: demagun berraragiztatzea frogatu ahal izan dutela, 
eta denek oso gogoan duzuela zer beste garaitan bizi izan 
zineten eta zer izan zineten; edozein garai edo kultura izan 
daiteke, eta gizon edo emakume izan zaitezkete. Pentsatu 
duzue? Orain, antolatu mozorro-festa bat Inauterietan 
edo eskolako beste jai batean. Ikasle bakoitzak beste garai 
eta pertsonaia bat aukeratuko ditu, baina kontuan hartuta 
harekin identifikatuta sentitu behar duela, bat etorri behar 
duela bere “funtsarekin”, izateko modu berezi horrekin. Zer 
izango ginateke: pirata, okina, jakintsua, soldadua, abeslaria, 
esklaboa, merkataria? Nola adieraz dezakegu orain garenaren 
“funts” hori beste garai, toki eta kultura batean? Eragin buruari, 
ezer ez ahazteko. 

Etxean: familiako kide bakoitzaren funtsa inspirazio-iturritzat 
hartuta, idatzi zer beste garaitan biziko litzatekeen eta zer 
lanbide izango lukeen bakoitzak. Gero, erakutsi familiari eta 
azaldu zergatik iritsi zareten ondorio horretara.

Gehiago: bilatu bizi nahi zenukeen garaian girotutako film edo 
eleberriren bat, giroan eta une historiko, sozial eta kulturalean 
murgiltzeko.

8 9
Nolakoa izango naiz handitan? 
Zer izan nahi dut? 

Helburua: etorkizunaren abstrakzio bat egitea eta pentsatzea 
zer lanbide izan dezakegun handitan. Kontuan hartu zer 
zaletasun dituzuen, baina baita zer abilezia dituzuen ere. 

Ideia nagusiak: gizaki guztiak berdinak garenez, aukera 
berberak izan behar ditugu denek, generoagatik bereizketarik 
egin gabe.

Baliabideak: boligrafoa, papera, ordenagailua edo tableta. 

Garapena: Tutoretzako edo Hizkuntzako saioan, eta askotariko 
adimenen testa egin eta gero objektiboagoak izateko, ikasleek 
deskriba dezatela, idazlan batean, zer lanbide uste duten izango 
dutela handitan eta zergatik. Ez jarri mugarik; denok gara edozein 
lan egiteko gai.

Etxean: galdetu gurasoei lanbidez aldatu nahi luketen eta zer 
beste lan egingo luketen. Irudimena aska dezatela.

Gehiago: haurrek lanbide-moten espektro zabalagoa eta 
zuzenekoa izan dezaten, gonbidatu ezohiko lanbideak dituzten 
gurasoak eskolara, zertan aritzen diren azaltzera.

E E

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.pinterest.es/sloclassicalacademy/history-day-costumes/?lp=true
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/lista-con-las-mejores-peliculas.html
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm


13

zure balioeiEtxe bat haur bakoitzarentzat

BALIOETAN HEZTEKO 
PROGRAMA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
2018-2019 IKASTURTEA

10
Lehiaketa: asmatu nor ari den kantuan 

Helburua: ziurtasun osoz jakitea aukeratutako pertsona 
talentuagatik hautatua izan dela eta ez irudiagatik edo 
izaeragatik. Ez dago aurreiritzirik. 

Ideia nagusiak: objektibotasuna, aldez aurretik pentsatutako 
iritzirik gabe eta benetakotasuna.

Baliabideak: aulki birakariak, mikrofonoak eta attrezzoa. 

Garapena: ikasleek The Voice musika-lehiaketa imitatuko 
dute; horretan, epaileek ez dituzte abeslariak kantuan ikusten, 
entzun bakarrik egiten dituzte. Eskolako antzokian, areto 
nagusian edo ikasgelan bertan eszenifika dezakete. Erabaki 
dezatela nor izango den epaile, nor aurkezle, parte-hartzaile, 
senide... Garrantzitsuena da ez jakitea nor ari den abesten, 
guztiz neutralak izan daitezen eta ez diezaieten jaramon egin 
aurrez dituzten ideia eta iritziei. Norbait aukeratzean, abesteko 
trebetasuna baino ez da hartu behar kontuan. Lehiaketa are 
neutralagoa izan dadin, maila eta ikasgela desberdinetako 
epaileak eta parte-hartzaileak nahastu daitezke, oraindik eta 
zailagoa izan dadin ahotsak identifikatzea. 

Etxean: familia osoak telebista-programa ikus dezake, baina 
esperimentu txiki bat eginez. Gu ere epaileak bezalaxe biratuko 
gara. Nor aukeratuko genuke?

Gehiago: anonimotasun hori bera erabil dezakegu beste 
ebaluazio batzuk egitean, ikasleei jarritako etiketak ahalik eta 
gehien ekidite aldera; adibidez, eskatu sinatzeko idazlanak, 
marrazkiak, talde-lanak eta abar ezizen batekin, edo, bestela, 
zenbaki batekin.

S

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/channel/UC_Tg06amsadmNNUqeWUVgYg
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Betetzen al da nire bakarra izateko 
eskubidea? 

Helburua: konturatzea elkarren arteko desberdintasunak 
errespetatu egin behar direla; hain zuzen, hau dio 1959ko 
Haurren Eskubideen Aldarrikapeneko lehen eskubideak: 
denek dute “berdintasunerako eskubidea, arraza, erlijioa 
edo nazionalitatea kontuan hartu gabe”. 

Ideia nagusiak: banakotasuna, bakartasuna, eskubideak eta 
errespetua.

Baliabideak: kartoi meheak, margoak, arkatzak, boligrafoak, 
tableta edo kamera bat grabatzeko. 

Garapena: ikasleak jar daitezela lauzpabost ikasleko taldetan, 
eta pentsa dezatela irudimenezko eskola batean bazterkeria 
jasaten duen haur batengan. Zer generotakoa izango litzateke? 
Zer jatorritakoa? Zer nazionalitatekoa? Zer itxura izango luke? 
Zer zaletasun izango lituzke? Kartoi mehe batean marraztu 
dezakete, idazlan batean deskribatu, edo bideo bat grabatu hari 
buruz hizketan. Gero, antolatu eztabaida bat. Norberak bere 
esperientzien berri eman dezake (adibidez, “norbaitek kritikatu 
egiten nau, iseka egiten dit edo iraindu egiten nau altua/baxua/
lodia/mehea/mutila/neska naizelako edo nire gorputzeko atal 
batengatik”), eta norbera den bezalakoa izateko eskubidea 
aldarrikatu dezakete. 

Etxean: ikusi, familian, Wonder filma; izen bereko eleberrian 
dago oinarrituta. Protagonista Auggie da: 10 urte ditu eta 
baztertu egiten dute, aurpegian deformazio bat duelako. Nola 
jokatuko genuke guk Auggie gure ikaskidea izango balitz? 

Gehiago: Plastikako saioan, idatzi haurren berdintasunerako 
eskubidea kartel handi batean. Margotu akuarelaz, argizariz, 
errotuladorez... modu deigarrian, eta zintzilikatu ikasgelan, 
ondo ikusten den lekuren batean, beti gogoan izan dezazuen! 

Ziklo arteko berdintasunaren ginkana 
Helburua: ginkana bat egitea adin eta maila desberdinetako 
neska-mutilen taldeak osatuz, ikusteko denok garela berdinak, 
bakoitzak bere abileziak dituen arren. 

Ideia nagusiak: jolas egiteko berdintasuna aldarrikatzea, 
lehiatzea, ondo pasatzea eta beste maila batzuetako ikasleekin 
esperientziak trukatzea.

Baliabideak: orriak, boligrafoak, ordenagailuak, inprimagailuak, 
kartoi meheak, margoak, etab. 

Garapena: antolatu ginkana bat eskolan; Lehen Hezkuntzako 
haur guztiek parte hartuko dute, sei kideko taldetan banatuta 
(ausaz egin daitezke taldeak, edo irakasleak erabakita). Maila 
bakoitzak, gainera, talde bat aukeratuko du proba bat antola 
dezan; beraz, sei proba izango dira denera. Gaia berdintasuna 
izango da. Lehian ari garela, harrituta geratuko gara ikaskide 
baten baino gehiagoren abileziekin eta jarrerarekin. Proben 
adibideak: makillaje berarekin margotzea, elkarrekin abestea, 
eskutik hartuta korrika egitea, sei kideek giza eskultura bat 
eraikitzea, berdintasunaren aldeko lema bat asmatzea...

Etxean: hilabete bakoitzeko azken asteburua “berdintasunaren 
asteburua” izan daiteke. Denek denetik egingo dute, eta rolak 
trukatuko dituzte beti errutina eta etxeko lan berberak ez 
egiteko.

Gehiago: seguruenik, berdintasunaren gaia (genero-
berdintasuna, berdintasun soziala, arraza-berdintasuna...) 
lantzen duen elkarteren bat izango duzue auzoan. Hurbildu 
eta informatu zaitezte. Interesatzen zaizuen eta parte har 
dezakezuen ekitaldiren bat antolatu dute agian.

S S

11 12

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=n1eB5l2nmSk
https://www.youtube.com/watch?v=AWgLSlxOAt4
http://efdeportes.com/efd150/la-gymkana-para-trabajar-la-convivencia-en-la-escuela.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HCSZPO8_B_M
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Bizitzeko behar dena. 
IRAUNKORTASUNA 

Helburua: denok behar ditugu gauza berak. Ezinbesteko 
beharrak, azalekoak, kapritxoak... denek dute eragina 
kontsumoan eta ingurumenean. 

Ideia nagusiak: genero-berdintasuna, objektibotasuna, 
ardura, elkartasuna, materialismoaren eta kontsumismoaren 
alternatibak.

Baliabideak: kartoi meheak, ohar itsasgarriak eta errotuladore 
fosforeszenteak.

Garapena: tikasleek eraman dezatela ikasgelara beren 
jabetza guztien inbentario bat. Modu antolatuan egin ahal 
izateko, gaika banatu dezatela: arropa, oinetakoak, liburuak, 
jostailuak, kontsolak, bideo-jokoak, etab. Idatz dezatela gauza 
bakoitza eta kantitatea ohar itsasgarrietan, eta itsas ditzatela 
kartoi mehean. Gero, errotuladore fosforeszenteekin, markatu 
dezatela zer gauza diren premiazkoenak eta zein ez diren 
ezinbestekoak. Azkenik, kendu ditzatela hain beharrezkoak 
ez diren gauza guztiak. Horretan ari direla, komentatu zer 
gauza dituzten eta ez dituzten beste herrialde batzuetan, 
nahiz eta gure behar berberak dituzten. Generoaren arabera 
desberdintasunik ba ote dagoen ikusiko dugu, eta zer 
lehenespen-irizpide erabiltzen dituzten. Datu horiekin guztiekin 
estatistika-lan interesgarri bat egin daiteke. Galdera hau bota 
daiteke, gogoeta eginarazteko: “Etxetik korrika eta presaka 
joan beharko bazina, zer hiru gauza hartuko zenituzke?”

Etxean: ordenatu armairuak. Seguru erabiltzen ez dituzuen 
gauza asko dituzuela pilatuta. Birziklatu egin daitezke, GKEren 
bati eman, trukatu...

Gehiago: antolatu eskolan truke-azoka bat. Horrela, behar ez 
ditugun gauzak eman ahal izango ditugu, eta, trukean, behar 
ditugun gauzak jaso. Batzuetan ez dago erosteko beharrik 
Laguntza eskertuko dute, seguru.
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Bizitzeko behar dena
IRAUNKORTASUNA  

Helburua: izaki bizidunok planeta berean bizi gara eta 
bizirauteko borroka egiteko eskubidea daukagu. Gizakiok, 
gainera, animalia eta landareen biziraupena babesteko ardura 
dugu, batez ere desagertzeko arriskuan daudenena. Gauza 
askotan gatoz bat eta Lur planeta denona da.

Ideia nagusiak: ardura, elkartasuna, kontzientzia hartzea eta 
ekitea.

Baliabideak: kartoi meheak, argazkiak, guraizeak, 
errotuladoreak; ordenagailuak, tableta digitalak eta 
inprimagailuak.

Garapena: taldeka, desagertzeko arriskuan dagoen animalia 
edo landare bat aukeratu eta hari buruzko lan bat egin dezakete 
haurrek. Bukatutakoan, ikaskideen aurrean aurkeztuko dute, 
horma-irudi baten edo ikus-entzunezko aurkezpen baten bidez. 
Noiz hasi zen Lurrean desagertzeko arriskuan egoten? Noiztik 
bizi gara elkarrekin Lurrean? Zergatik dago mehatxupean? 
Zer ari gara egiten laguntzeko? Prestatu galderak eta saiatu 
erantzuten. 

Etxean: hiri batean biziz gero, joan zoologiko batera bisitan; 
bestela, ikusi desagertzeko arriskuan dauden espezieei buruzko 
dokumental bat telebistan, eta egin gurasoekin gaiari buruzko 
gogoeta.

Gehiago: izan gaitezen proaktibo. Informazioa eskuratzeaz 
gain, zer egin dezakegu? Ba al dago animalia eta landare horiek 
babesten dituen GKE, elkarte edo fundaziorik? Jarri haiekin 
harremanetan eta galdetu nola lagun diezaiekegun. Laguntza 
eskertuko dute, seguru.

14
Berdintasunari buruzko dilemen tutoretza
A ZER DILEMA! 

Helburua: eztabaida eta hausnarketa kolektiboa sustatzea 
eguneroko egoeretan oinarritutako dilema etiko errazen bidez. 
Heldutasun-maila desberdinak bereiztea, beldurretik hasi eta 
norberekeriara arte, besteengandik arreta jasotzeko itxaropena 
eta justizia.

Ideia nagusiak: dilema etikoak eta norberaren segurtasunik 
eza eta autoestimua.

Baliabideak: “Arkuarekin tiro egingo dugu”, “Irain bat 
jasotzean” eta “Ezin ederrago” dilemak. Interesgarriak izan 
daitezke, halaber, “Agian kopiatu egin beharko nuke” eta 
“Anaiak primeran marrazten du”.

Garapena: proposatutako dilemetako bat planteatu daiteke 
ikasleen parte-hartzea pizteko. Enuntziatua irakurri ostean, 
denek bat-batean erantzun behar dute nola erreakzionatuko 
luketen edo zer egingo luketen. Behean daude jasota 
erantzun-mota desberdinak, eta heldutasun etikoaren lau 
mailetako batean kokatzen dira; mailaketa hori Manuel Segura 
pedagogoaren proposamenaren interpretazio bat da, eta 
proposamen hori, era berean, Kohlberg eta Piagetek egindako 
gizakien hazkunde etikoaren eta moralari buruzko teorietan 
dago oinarrituta.

Etxean: “A zer dilema!” web-orrian sartu eta erronka etiko 
batzuk egin ditzakezue elkarrekin, kasu bakoitzean soluziorik 
“helduena” proposatuz.

Gehiago: askoz ere dilema pertsonal gehiago dituzue “A zer 
dilema!” hemerotekan.

15
DI

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://ecoosfera.com/2018/04/animales-peligro-extincion-2018-lista-especies-riesgo/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dpvamosatirarconarco_editora_7_13_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_8_ante_un_insulto_editora_7_85_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_8_ante_un_insulto_editora_7_85_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dcconelguaposubido_editora_7_24_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdpquizadeberiacopiar_editora_7_39_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdcmihermanodibujabien_editora_7_57_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php


17

zure balioeiEtxe bat haur bakoitzarentzat

BALIOETAN HEZTEKO 
PROGRAMA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
2018-2019 IKASTURTEA

Brothers and sisters make the best friends
KAZETARI EGUN BATEZ 

Helburua: hausnartzea zer-nolako garrantzia duten anai-
arrebek norberaren bizitzan, familia, ingurune, genetika eta 
balio berak ditugun aldetik.

Ideia nagusiak: anai-arreben arteko loturen garrantzia 
aztertzea, sentimenduak deskribatzea eta ingelesez 
komunikatzea.

Baliabideak: orriak, arkatzak, boligrafoak; ordenagailua edo 
tableta; argazkiak eta inprimagailua.

Garapena: proposatu ikasleei kazetari-lanak egiteko eta 
idazteko erreportaje bat ingelesez anai-arrebei buruz, izenburu 
honekin: “Brothers and sisters make the best friends”. Nork 
bere anai-arrebez hitz egin dezake, baldin baditu, eta, bestela, 
lagunen eta familiakoen anai-arrebez, anai-arreba ospetsuez, 
fikziozko anai-arrebez... Ez du idazlan konplexuegia izan 
behar; erabili esaldi laburrak eta joskera sinpleak. 

Etxean: atera familiako argazkien bildumak, eta gurasoek 
konta ditzatela anai-arrebei buruzko anekdotak eta nolakoa zen 
bizimodua haiekin: egunerokoan, oporretan, ospakizunetan, 
etab.

Gehiago: erreportajearen ondoren, irudimena askatzeko 
ordua da. Idatzi ipuin bat ingelesez, protagonistatzat anai-
arrebak hartuta. 

INF
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Jarri nota zeure buruari
IRAKASLEEN EBALUAZIO-TUTORETZA 

Helburua: pertsonak ahalduntzea kontziente izan daitezen 
beren gaitasunez, gabeziez eta hobetzeko duten ahalmenaz. 

Ideia nagusiak: autoebaluatzea, objektiboa eta autokritikoa 
izatea.

Baliabideak: boligrafoa, arkatzak, orriak edo koadernoa.

Garapena: tutoreak eskatuko die ikasleei autoebalua 
daitezela eskolako irakasgai bakoitzean. Nota jarri behar diote 
beren buruari, eta emaitza hori zergatik merezi duten azaldu. 
Gero jendaurrean irakurriko dute, eta irakasleak esango die 
ados al dagoen eta zergatik. Ez da apalegia izan behar, baina 
seguruegia ere ez. 
 

17
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Elkarren berdinak 
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Aurreko blokean ikusi dugu gutako bakoitza paregabea 
dela, eta, aldi berean, besteen parekoa. Bakarrak baina 
berdinak. Bada, berdintasun horrek pertsonen arteko 
harreman guztien oinarrian egon beharko luke. Norbait 
desberdin eta okerrago sentitzeak eta besteei horrela 
sentiarazteak eragiten ditu gatazkarik handienak, drama 
pertsonal okerrenak. Hemendik aurrera, ondo gogoratu 
betirako balio duen esaldi hau: INOR EZ DA BESTE INOR 
BAINO HOBEA. Inor ez da zu baino hobea, eta zu ez zara 
beste inor baino hobea. Onena izan edo talentu handia eduki 
dezakezu musikan, marrazketan, matematikan, baina zure 
ondokoa oso trebea izan daiteke kirolean, hizkuntzetan, 
eskulanetan... Denok ditugu nabarmentzen gaituzten 
talentu bat edo gehiago, eta, horri esker, mundua anitza eta 
dibertigarria da. Baina inor ez da beste inor baino hobea.

Hasteko, desberdintasun handienetako bat generoa 
da. Gizonen eta emakumeen arteko bereizketa. Mutilen 
eta nesken arteko ageriko desberdintasunak, gorputz 
desberdinak, gustu eta zaletasun desberdinak, zenbait 
jokabide pixka bat desberdinak (askotan txikitatik horrela 
erakutsi dizkigutelako). Biztanleria gizon eta emakumeek 
osatzen dute, zati berdinetan, eta, beraz, emakumeak ere 
istorio honen protagonista dira... paper hori izan behar 
dute. Gizonek zein emakumeek nahi dutena desio izan, 
amestu eta egin dezakete. Mugarik gabe neska edo mutil 
izateagatik; berdintasunean, alegia. Ahantz dezagun 
behingoz arrosa nesken kolorea dela eta urdina mutilena, 
mutilak futbolean ibiltzen direla eta neskak panpinekin 
jolasean, edo mutilak neskak baino indartsuagoak direla. 
Has gaitezen horretan ez sinesten; izan ere, sinesten 
baldin badugu, barru-barruan beste zerbait desio duten 
pertsona askok ezin izango dute nahi dutena egin. Eta hori 
ez da bidezkoa. Pertsona bakoitzak (berdin dio generoak) 
eman diezaiola daukan onena taldeari, izan dadila ahalik 
eta onena, eta, zenbat eta zoriontsuago izan, orduan eta 
hobeto egingo du. Horrela, ezin hobeto joango da dena.

Ez dugu jendea berdin tratatzen pertsona onak garelako; 
legeek aitortutako eskubide bat da, bai Nazio Batuen 

Erakundekoek bai zure nazio, autonomia-erkidego eta 
herrikoek. Berdintasunez tratatua izatea zure eskubidea 
da, eta berdintasunez tratatzea, zure betebeharra. Eta ez 
bakarrik zu bezalako haurrei, baizik eta munduan zurekin 
batera bizi diren pertsona guztiei. Nola nahi duzun tratatua 
izatea, hala tratatu behar dituzu zuk besteak, eta ez 
diozu beldurrik izan behar besteei gauza bera eskatzeari. 
Eta horrek balio du zu bezalako beste haur batzuekin 
duzun traturako, baina baita helduekin, adinekoekin eta 
desgaitasunen bat dutenekin duzun traturako ere; izan 
ere, bereizi egiten ditugu askotan, besteak baino gutxiago 
balioko balute bezala.

Denekin berdintasunezko harremanak izaten eta adinaren 
oztopoa gainditzen saiatu behar dugu, helduengandik 
ikasteko eta txikiekin partekatzeko. Bakoitza bere erritmoan 
hazten da, eta ondo molda zaitezke haur helduagoekin 
edo gazteagoekin. Adiskidetasuna ez da adin-kontua 
izaten; norberaren jokabideak eta gisakotik gisakora 
aritzeak baino ez du axola. Aholku hori bereziki erabilgarria 
da beste herrialde eta kultura batzuetako pertsonekin 
tratua izaten dugunerako. Nahastu zaitez haiekin ere, eta 
desberdintasunek ez zaitzatela mehatxupean sentiarazi edo 
beldurtu. Istorio- eta informazio-mordoa eman diezagukete 
haien familiaren jatorriaz, hezkuntzaz, janariez, jolasez, 
erlijioaz... Zure irudimena eta jakin-mina elikatuko duten 
gauza interesgarri asko, mundua mugiarazten duen 
motorra. Izan zaitez irekia, eman ongietorria eta erakutsi 
zure kultura; elkartrukea bikaina izango da.

Denok merezi dugu aukera berritasunera irekiz gozatzeko, 
mota guztietako pertsonak ezagutzeko (ez betiko lagun minak 
bakarrik) eta bizitzak aurrean jartzen dizkigun pertsonen 
aniztasun handia aprobetxatzeko. Eman ezazu izena eskolaz 
kanpoko jardueraren batean, gutunak trukatzeko programa 
batean edo nazioarteko sukaldaritzako ikastaro batean, edo 
anima zaitez bidaiatzera eta gauza berriak ikustera. Urduri 
jartzen bazara, dudatsua edo lotsatia bazara, egin ezazu 
ahalegintxo bat, merezi du eta. Inoiz ez dakizu non aurkituko 
duzun lagun handi bat edo bizitzako esperientziarik onena.

Zu eta ni berdinak gara. Zer ondo, desberdinak gara!

Haur-zikloa 

Hasierako zikloa 

Erdiko zikloa 

Goi-zikloa 

Iraunkortasuna 

Dilemak 

Kazetari egun batez 

Irakasleak 
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Desberdin egiten gaituena.

Helburua: eskola-jazarpena hautemateko sentsibilizatzea, 
jazarpenari tolerantziarik ez izatearen aldekoa izatea eta 
txikitatik ulertzea ez dela onargarria beste inori min ematea.

Ideia nagusiak: jokabide zuzenak eta okerrak bereiztea, 
jarrera hartzea, zerbaiten alde jartzea. 

Baliabideak: desberdintasunen denbora-pasa, arkatzak edo 
margoak desberdintasunak markatzeko, eta inprimagailua. 

Garapena: desberdintasunen denbora-pasa klasikoaren 
bidez, eskola-jazarpenarekiko jokabide oker bat eta zuzen 
bat aztertuko dituzte. Horretarako, irakasleak unitate didaktiko 
honetan dagoen desberdintasunen denbora-pasa inprimatuko 
du, eta bana emango die ikasleei; bestela, bikoteka ere 
egin dezakete, arinagoa eta dibertigarriagoa izan dadin. 
Desberdintasun guztiak aurkitutakoan, esan dezatela zer 
gehiegikeria jasan behar izan dituzten edo haiek noizbait 
inor jazarri al duten. Zergatik jokatu zuten horrela? Desberdin 
sentitzen zirelako?

Etxean: gurasoek azaldu diezaietela seme-alabei 
jazarpenaren gaia hurbileko adibideak erabiliz, eta eska 
diezaietela abisatzeko parkean haurren bat ikusten badute 
zabuetan norbait beldurtzen edo hondar-parkean norbaiti 
jostailuak kentzen, gatazka konpontzen saiatzeko. 

Gehiago: eskolan, esan ikasleei sortzeko desberdintasunen 
denbora-pasa bat eta emateko ikaskideei, desberdintasunak 
aurkitzen saia daitezen. 

HR
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Nire ama onena da (eta nire aita ere bai)
Helburua: etxeko lanen bidez haurrei ikusaraztea den-denok, 
gizon eta emakume, berdinak garela, denok garela etxeko 
lanak egiteko gai eta denon ardura direla, denoi egiten baitigute 
mesede. Lanak banatzean denok sentitzen gara hobeto, lan-
karga gutxiagorekin, eta pozik lagundu dugulako.

Ideia nagusiak: genero-berdintasuna, lanak banatzea eta 
estereotipoak haustea.

Baliabideak: orriak, kartoi meheak, arkatzak, margoak, 
argizariak. 

Garapena: haurrek azaldu dezatela zer etxeko lan egiten 
dituzten gurasoek: nork egiten ditu oheak? Nork lisatzen 
du arropa? Nor arduratzen da arropa garbigailuan sartu eta 
esekitzeaz? Nork prestatzen du janaria? Nork egiten ditu 
erosketak? Nork ateratzen du zaborra? Eta nork eramaten du 
txakurra paseora? Nork egiten du harrikoa eta jasotzen ditu 
platerak? Galderei erantzun ostean, egin dezatela gurasoen 
marrazki bat, etxeko lanak egiten.

Etxean: gehienetan, errutinak sailkatu egiten gaitu eta beti 
lan berberak egiten amaitzen dugu. Baina monotonia hautsi 
daiteke. Haurrek proposa diezaietela gurasoei etxeko lanak 
aldatzeko. Dibertigarria irudituko zaie “esperientzia” berriak 
bizitzea.

Gehiago: oraindik txikiak badira ere, haiek ere lagundu 
dezakete etxeko lanak egiten. Eska diezaietela gurasoei 
emateko haien adinerako egokia den lanen bat.

19 20
STOP, egon isilik! Denok jazarpenaren 
aurka 

HELBURUA: ahalik eta irmotasun eta azkartasun handienaz 
erreakzionatzea edonolako jazarpen edo erasoren aurrean, 
dela ahozkoa, fisikoa edo psikologikoa. STOP seinalea bere 
esanahirik zuzenekoenarekin lotzea: gelditu. 

Ideia nagusiak: ikurrak, tolerantziarik ez jazarpenari, 
ahalduntzea, beldurra gainditzea eta salatzea. 

Baliabideak: kartoi edo kartoi mehe gorriak eta zuriak, 
errotuladoreak, guraizeak eta kola. 

Garapena: plastikako saioan, diseinatu STOP seinale batzuk, 
errepidean egoten direnen modukoak. Denok ezagutzen 
dugun trafiko-seinalea kopiatu daiteke: oktogono gorri bat ertz 
zuriekin eta STOP idatzita erdian. Bideko segurtasunarekin 
lotu nahi ez bada, beste seinale bat asmatu daiteke, baldin eta 
gelditzearen esanahia argi eta garbi adierazten badu (esku-
ahur bat zabalik, adibidez). Jarri seinalea ikasgelan, denek 
ikusteko eta iristeko moduko leku batean, eta erabil ezazue 
norbait beste kideren bat menderatzen edo estutzen saiatzen 
den bakoitzean. Une horretan, erasoa ikusi duen haurra altxatu 
dadila eta har dezala seinalea, denek ikus dezaten indarkeria 
geldiarazi egin behar dela eta gatazkak beste modu batean 
konpondu behar direla.

Etxean: haurrentzako marrazki bizidun askotan 
zapaltzailearen pertsonaia egoten da; adibidez, Doraemon 
telesail japoniarreko Erraldoi. Gurasoek atal horietako bat ikus 
dezakete haurrekin, gertatutakoa komentatzeko eta horrelako 
jokabideak bideratzeko ideiak pentsatzeko.

Gehiago: eskolan, sortu adin eta ikasgela desberdinetako 
haurren batzorde bat, jazarpenak, erasoak edo gehiegikeriak 
kudeatu eta egokien iruditzen zaien moduan zigortzeko.
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Kartak banatzen  
Helburua: etxeko lanei buruz eta klasearen hitz egitea eta 
jasota uztea familiako kide guztiek lagundu behar dutela 
etxeko lanak egiten. 

Ideia nagusiak: genero-berdintasuna, familiako lankidetza eta 
talde bat osatzea.

Baliabideak: kartoi meheak, arkatzak, margoak eta guraizeak. 

Garapena: karta-sorta bat izango balitz bezala, esan haurrei 
marrazteko bururatzen zaizkien eskolako lan guztiak kartetan: 
materiala zaintzea, mahaiak jasotzea, landareak ureztatzea, 
mandatuak eramatea, zer eguraldi egiten duen idaztea, 
zaborra ateratzea, irakasleari laguntzea, etab. Gero, familiako 
kide adina pilo egin, pilo bakoitzean karta-kopuru bera jarrita.

Etxean: ikusi etxeko lanen banaketa orekatua ote den, ez 
bakarrik amaren eta aitaren artean, baizik eta etxeko txikien 
eta handien artean. Denek lagundu behar dugu.

Gehiago: txikienek oraindik zailtasunak baldin badituzte 
etxeko lan gehienak egiteko, errazenak bakarrik egiteaz 
ardura daitezke (mahaia jarri, mahaia jaso, ohea egin...). 
Aitona-amonen edo adineko senideen etxean ere lagundu 
dezakete. 

INF
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Ikasgelan ez da garrasi egiten 
Helburua: bolumena jaistea... ahotsarena, telebistarena, 
irratiarena, bideo-jokoena. Ez da inor hots altuak entzutera 
behartu behar, eta, are gutxiago, hots altuak eginez zapaldu 
behar. 

Ideia nagusiak: ez onartzea bolumena besteen gainetik 
jartzeko bitarteko gisa erabil dadin, eta bolumen- eta indarkeria-
zurrunbiloaren kontra azaltzea.

Baliabideak: isiltzeko seinalea, isiltasunaren ikurrak eta 
seinaleak. 

Garapena: ikasgelan, bi ikaslek antzez dezatela gai bati buruz 
hizketan ari direla eta pixkanaka ahotsaren bolumena igotzen 
doazela; azkenean, bolumena horrenbeste igota, oihuka ari 
dira. Inork ulertu al du zertaz ari ziren? Zer sentsazio helarazten 
dituzte bat bestea baino altuago oihukatzen saiatzen denean? 
Beldurra, jazarpena, inposaketa? Egin kanpaina bat eskolan, 
ahots-tonu baxuan edo neurrizkoan hitz egitearen alde. 
Horretarako, jarri isilik egoteko seinaleak eta ikurrak espazio 
komunetan, denek ikus ditzaten.

Etxean: telebista edo musikadun mugikor bat baino gehiago 
baldin badago etxean, piztu denak batera eta igo bolumena. 
Oso desatsegina da, ezta? Aparailuen bolumena neurriz 
erabiltzea heziera onaren adierazle da.

Gehiago: eskolan, zenbait boluntario ahots-tonu altua eta 
garrasiak kontrolatzeaz arduratuko dira jolas-orduan; haurren 
bat oihu eginez arauak inposatzen saiatzen bada, zigorra 
jasoko du.

Nor bezalakoa izan nahi nuke? 
Helburua: egindako lorpenengatik, eta, batez ere, dituen 
balioengatik miresten duten norbait eredutzat hartzea. Eredu 
horiek gizonak zein emakumeak izan daitezela.

Ideia nagusiak: eredua, erreferentzia positiboa, besteengandik 
ikastea eta aholkuak onartzea.

Baliabideak: argazkiak, guraizeak, kola, arkatzak eta 
errotuladoreak.

Garapena: ikasleek aukera dezatela balio eta lorpenengatik 
miresten duten norbait. Pertsonaia ospetsu bat, senide bat 
edo ezagun bat izan daiteke. Miresten duten pertsona horren 
argazki bat lortu behar dute, kartoi mehe batean itsatsi, eta 
argazkiaren inguruan zer baliorengatik errespetatzen duten 
adierazi: onberatasuna, ausardia, eskuzabaltasuna, etab. 

Etxean: gurasoek azaldu dezatela zer pertsonaia miresten 
zituzten haurrak edo nerabeak zirenean. Pertsona horiek berak 
miresten jarraitzen dute edo aldatu egin dira garrantzitsutzat 
hartzen dituzten balioak? Zergatik?

Gehiago: ikasgelan, gizonezko pertsonaia bat aukeratu 
duten ikasleek emakumezko bat aukeratu beharko dute, eta 
alderantziz. Genero, adin, nazionalitate eta jatorri guztietako 
ereduak bilatu beharko dituzte. 

INF INF
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Kolore anitzeko inauteria 
Helburua: inauteriak aukera bikaina dira ondo pasatzeko 
eta ohikoa ez beste irudi bat hartzeko. Irudimena askatu eta 
aniztasunaz gozatu behar da.

Ideia nagusiak: norbere burua berritzea, esperientziak 
partekatzea eta beste pertsonaia edo pertsona batzuen lekuan 
jartzea. 

Baliabideak: etxean edo eskolan paperez, material birziklatuz 
edo oihalez presta daitezkeen mozorroak.

Garapena: inauterietan, antolatu festa handi bat, eta, oraindik 
eta dibertigarriagoa eta desberdinagoa izan dadin, betiko 
moduan gelako ikaskideekin mozorrotu beharrean, antolatu 
gaika: botere bereziak dituzten superheroiak; urrutiko 
kulturak; historiaurrea; espazioa, etab. Haur bakoitzak 
gehien gustatzen zaion gaian izena eman eta bere mozorroa 
prestatuko du. Taldean, azkenean, adin askotako neska-
mutilak egongo dira. 

Etxean: eskolan edo herrian inauterietako festaren bat 
baldin badago, familian parte har daiteke. Familiako kide 
bakoitzak gogokoen duen gaia aukera dezake mozorrotzeko. 
Jantziarekin eroso eta identifikatuta sentitzea da helburua. 
Seguruenik, guraso askok harrituta utziko dituzte seme-alabak 
beren mozorroekin.

Gehiago: eskolan, gaika sortu diren taldeek presta dezatela 
aurkezpen edo erakustaldi txiki bat, mozorro berria jantzita nor 
diren azaldu dezaten: dantza bat egin dezakete, edo antzezlan 
txiki bat, jolasen bat...

24
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Ikasgela arteko partidak eta partida mistoak 
Helburua: batzuetan kirolak sortzen dituen genero- eta adin-
oztopoak gainditzea. 

Ideia nagusiak: kirola egitea, ariketa fisikoa egiten gozatzea, 
beste genero eta adin batzuetako pertsonekin taldea osatzea.

Baliabideak: futbol-, saskibaloi- eta boleibol-pilotak, ateak, 
saskiak, sareak eta euskarriak, etab. 

Garapena: antolatu Kirolaren Eguna (nahi izanez gero, 
Kirolaren Nazioarteko Egunean, apirilaren 6an). Erabaki zer 
kirol egingo dituzuen, eskolako zer gunetan egingo duzuen, 
non jarriko dituzuen ateak, saskiak, sareak, etab. Gero, irakasle 
eta ikasleen artean, osatu taldeak kirol guztiak praktikatzeko. 
Hiru baldintza bete behar dira: neskak eta mutilak nahastea, 
adin guztietako kideak elkarrekin talde berean egotea, eta 
talde guztiak lehiatzea elkarren aurka. Helburu nagusia ondo 
pasatzea, ariketa fisikoa egitea eta kirol guztietan gustura 
aritzea da. Nahitaezkoa da joko garbia. 

Etxean: familia bateko kideak ez direnez nahikoa bost kideko 
bi talde osatzeko, binakako edo banakako kirolak bila daitezke 
(tenisa edo ping-ponga, adibidez), edo bizikleta-lasterketa bat 
egin daiteke denen artean. 

Gehiago: inoiz inork egin ez duen kirol-lehiaketa bat egin 
daiteke, talentu eta zaletasun berriak sustatzeko eta ohikoak ez 
beste abilezia batzuk garatzeko. Azpimarratu denok berdinak 
garela, oraindik inork ez baitu kirol hori egin. 

Txangoa elkarrekin, maila arteko bikoteak 
Helburua: eskolatik ateratzea, errutina haustea eta 
jarduera desberdin bat egitea, eta, aldi berean, goragoko 
edo beheragoko mailetako ikasleekin aisialdia partekatzea, 
normalean harreman gutxi izaten baita haiekin. 

Ideia nagusiak: adin-aldeak ez du oztopo bat izan behar 
ezertarako; adiskidetasunak ez du adinak eragindako mugarik.

Baliabideak: zapi karratu handiak, scoutek erabiltzen dituztenen 
modukoak, eta oihal gainean idazteko errotuladoreak. 

Garapena: antolatu egun erdiko edo egun osoko txango bat, 
bisita kultural bat, kirol-jarduera bat edo naturara irteera bat 
egiteko. Gehienetan txangoak mailaka antolatuta egoten 
dira, baina, oraingo honetan, Erdiko Zikloko neska-mutilak 
beheragoko mailetako ikaskideekin joango dira goiza edo 
eguna pasatzera. Ikasle bakoitzak beheragoko mailako 
neska-mutil baten ardura izango du: elkarrekin gosalduko 
dute, esperientziak partekatuko dituzte, eta lepoan lotuta 
daramatzaten zapiak trukatuko dituzte, eskaintza bat eta 
sinadura idatzi eta gero. Txango berezi-berezia izango da, 
seguru.

Etxean: ikasleek txango bat egitea proposatu diezaiekete 
aitona-amonei. Zer egin nahi duten eta nora joango diren 
adostu beharko dute. Elkarrekin gauza-piloa ikas ditzakete.

Gehiago: Erdiko Zikloko ikasleek idatz dezatela idazlan bat 
txangotik itzultzean, ikaskide gazteago baten arduradun 
izatearen esperientzia nolakoa izan den azaltzeko: zer ikasi 
duten norberaren izaeraz eta zer irakatsi dieten haiek. 
 

25 26
E E

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-of-sport-for-development-and-peace/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/education-resources/
https://www.mundocrystal.com/18-deportes-minoritarios-con-mas-seguidores/
http://blog.tiching.com/cambiando-los-roles-ensenando-se-aprende-alumno-profesor/
https://www.correodelmaestro.com/publico/html5112016/capitulo4/los_programas_de_apadrinamiento.html
https://montessoriparatodos.es/blog/las-ventajas-de-tener-un-grupo-de-edades-diferentes-en-las-aulas/


27

zure balioeiEtxe bat haur bakoitzarentzat

BALIOETAN HEZTEKO 
PROGRAMA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
2018-2019 IKASTURTEA

27
Talde mistoetan eta maila arteko taldeetan 
lanean 

Helburua: beste genero eta adin batzuetako kideekin taldean 
lan egitearen kontzeptua lantzen jarraitzea. Denek ikasten 
dute denengandik.

Ideia nagusiak: denek ematen dute zerbait, aniztasunak 
gehitu egiten du eta ez kendu, zenbat eta ikuspuntu gehiago 
orduan eta originalagoak eta irekiagoak gara.

Baliabideak: jantziak eta dekoratuak antzezlanerako; mahaiak, 
aulkiak, mahai-zapiak, janaria, musika-ekipoa... askarirako, 
eta mahaiak eta bigarren eskuko gauzak azokarako. 

Garapena: Gabonetan edo ikasturte-amaieran, ikasleek 
antolatu dezatela ospakizun-festa bat: antzezlan bat prestatu 
dezakete, edo askari bat musikarekin, truke-azoka bat, ginkana 
bat, bingo bat... Adin desberdinetako neska-mutilez osatutako 
taldeen artean banatu ditzatela antolatu beharreko jarduerak 
eta egin beharreko lanak. Denek laguntzen dute, berdin dio 
neska ala mutil diren eta zer mailatan dauden. 

Etxean: ikusi gurasoekin Freaky Friday filma (Ponte en mi 
lugar, gaztelaniaz); Lindsay Lohan eta Jamie Lee Curtis dira 
protagonistak, eta gorputzak trukatzen dituzten ama-alaben 
papera egiten dute. A zer esperientzia, zenbait egunez 
gurasoen azalean egotea! Baita alderantziz ere!

Gehiago: familiek ere parte har dezakete festako jarduerak 
antolatzen, baina ikasleek lehendik osatutako taldeetan 
nahastuta. Horrela, ikuspuntu berri batekin aberastuko dituzte 
taldeok.
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Salatu ditzagun berdintasunik ezak! 
Helburua: gehiegikeriazko eta berdintasunik gabeko egoerak 
hitzen bidez agerian jartzea, bai lehen pertsonan jasaten badira 
bai beste kide batzuk ikusten badira egoera horiek jasaten edo 
jasanarazten. 

Ideia nagusiak: hitz egitea, salatzea, adieraztea, sentimenduei 
hitzen bidez forma ematea, zerbait egitea, ez izatea 
axolagabeak eta ez etsitzea.

Baliabideak: kartoizko kaxak, errotuladoreak, margotzeko 
espraia, kuterra edo guraizeak.

Garapena: Plastikako edo Tutoretzako saioan, egin kartoizko 
bi postontzi, margotu bakoitza kolore batez eta egin zulo 
bana gutunak sartu ahal izateko. Postontzi batean, sartu 
lehen pertsonan bizi izandako esperientzia negatiboei buruzko 
gutunak: noizbait gehiegikeria edo bereizkeriarik jasan izan 
bada desberdin izateagatik (generoa, nazionalitatea, erlijioa, 
etab.); beste postontzian, sartu kideren batek beste haur bati 
egindako jazarpena edo arbuiatzea salatzeko gutunak. Gutun 
guztiak anonimoak izango dira, ikasleek askatasun handiagoz 
idatzi ahal izan dezaten.

Etxean: ikusi Billy Elliot filma, berriz ere boladan dagoena 
musikal bihurtu dutenetik. Adibidez, Billy Elliotek bereizkeria 
jasaten du dantza egitea gustatzen zaiolako, eta denek uste 
dute horrek homosexuala izatea esan nahi duela, hala ez bada 
ere. Beste batzuk bai, homosexualak dira, eta bereizi egiten 
dituztela sentitzen dute, nahiz eta homosexual izatea bizitzako 
atal bat baino ez den, definitzen ez dituena. 

Gehiago: sortu bikote “bitartekariak”, ikaskideen artean 
esku har dezaten jazarpen- edo diskriminazio-egoeraren bat 
gertatzen denean. 

S S
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Gorputz desberdinak, barrutik berdinak 

Helburua: naturaltasunez eta soiltasunez aztertzea nesken 
eta mutilen arteko desberdintasun fisikoak, eta azpimarratzea, 
gorputzak desberdinak diren arren, barne-mundua berdina 
dela. Denok ditugu sentimenduak, emozioak, pentsamenduak...; 
denok izan dezakegu izateko edo sentitzeko modu bera, 
gizon ala emakume izan. Gizon maitekorrak eta zakarrak 
daude, maitekorrak diren eta ez diren emakumeak, gizon eta 
emakume atseginak, eta gizon eta emakume desatseginak. 
Ezin da orokortu: “gizonak dira...” edo “emakumeak dira...”.

Ideia nagusiak: sexua, sexualitatea, generoa, izaera, 
nortasuna, erakarpena, lotsa eta naturaltasuna.

Baliabideak: giza gorputzaren argazkiak, marrazkiak edo 
bideoak.

Garapena: Tutoretzako edo Ingurunearen Ezaguerako 
saioan, aztertu marrazki edo argazkien bidez zer itxura duen 
nesken eta mutilen gorputzak. Desberdinak dira, ezta? Neskei 
gehiago garatzen zaizkie bularrak, eta bulba, bagina, umetokia 
eta obarioak dituzte. Mutilek zakila, barrabilak eta prostata 
dituzte, eta bularrak ez zaizkie garatzen. Ugaltze-aparatuen 
eta harreman sexualen bidez, beste gizaki batzuk sortzen 
dira. Gainera, ugalketaz gain, gure gorputzek elkarrekiko 
erakarpena sentitzen dute eta harremanak izaten ditugu 
plazera sentitzeko. Gizon ala emakume izan, sentitzen duten 
erakarpena sentitzen dutela ere, ez daukate desberdintasunik 
izaerari, egiteko moduari edo pentsatzeko erari dagokienez. 

Etxean: gurasoek azaldu diezaietela seme-alabei zer 
gauza berdin dituzten haiek biek (gustuak, sentimenduak, 
pentsatzeko moduak, etab.), kontzienteago izan daitezen, 
genero desberdina izan arren, mentalki oso antzekoak direla.

Gehiago: bilatu informazioa entziklopedietan, aldizkarietan 
edo Interneten, eta ikusi gizakienak bezalako genero-
desberdintasunak ote dituzten Lurreko beste izaki bizidun 
batzuek, hala nola animaliek eta landareek. 
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Hiri-baratzea. Ondo jateak ez dezala 
berdintasunik eza eragin
IRAUNKORTASUNA 
Helburua: hainbat arrazoi direla eta, elikadura osasungarria 
ez da beti familia guztien eskura egoten; alde horretatik, eskola 
oso lagungarria izan daiteke. 

Ideia nagusiak: adimen naturalista, aukera-berdintasuna, 
dieta osasungarria eta orekatua. Jaten duguna gara.

Baliabideak: forma eta neurri desberdineko loreontziak eta 
paletak, harea, substratua, haziak, kimuak. 

Garapena: antolatu baratze bat eskolako espazio ireki 
batean. Lursail bat primerakoa litzateke; bestela, loreontziak 
edo paletak erabil daitezke. Garrantzitsuena da leku argitsua 
izatea eta egunero ureztatzea. Ikasle, irakasle eta familien 
artean, prestatu beharrezko gauza guztiak: erabaki zer landatu, 
noiz, eta nor arduratuko den ureztatzeaz eta mantentze-
lanetaz. FAOren (Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen 
Erakundea) arabera, landutako metro koadro bakoitzak 20 
kg janari eman ditzake urtean. Banatu fruituak eta barazkiak 
ikasle guztien artean.

Etxean: jarri mikrobaratze bat etxeko balkoian edo terrazan; 
espazio irekirik ez baduzue, bizilagunak konbentzitu ditzakezue 
eraikineko teilatu lauan jartzeko.

Gehiago: sortu menu osasungarri bat garaiko produktuekin 
eta ahalik eta prezio baxuenean. Prestatutako bazkari eta 
afariek fruituak eta barazkiak, karbohidratoak, proteinak eta 
gantzak orekatuta izan beharko dituzte. Dieta mediterraneoa 
sukaldaritza osasungarriaren eredu da, eta garai bakoitzeko 
baliabideak eta produktuak ahalik eta gehien aprobetxatzen 
ditu. Utz ditzagun alde batera osasungarriak ez diren gauzak; 
gainera, alferrikako gastua eragiten dute.
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Berdintasunezko harremanei buruzko 
dilemak
A ZER DILEMA! 

Helburua: eztabaida eta hausnarketa kolektiboa sustatzea 
eguneroko egoeretan oinarritutako dilema etiko errazen bidez. 
Heldutasun-maila desberdinak bereiztea, beldurretik hasi eta 
norberekeriara arte, besteengandik arreta jasotzeko itxaropena 
eta justizia.

Ideia nagusiak: dilema etikoak eta norberaren segurtasunik 
eza eta autoestimua.

Baliabideak: “Biraoak”, “Nesken edo mutilen lanbideak?” 
eta “Defendatuko dut Isabel?” dilemak. “Gustuko nau” eta 
“Zure lagunen ultimatuma” dilemak ere erabil daitezke.

Garapena: proposatutako dilemetako bat planteatu daiteke 
ikasleen parte-hartzea pizteko. Enuntziatua irakurri ostean, 
denek bat-batean erantzun behar dute nola erreakzionatuko 
luketen edo zer egingo luketen. Behean daude jasota 
erantzun-mota desberdinak, eta heldutasun etikoaren lau 
mailetako batean kokatzen dira; mailaketa hori Manuel Segura 
pedagogoaren proposamenaren interpretazio bat da, eta 
proposamen hori, era berean, Kohlberg eta Piagetek egindako 
gizakien hazkunde etikoaren eta moralari buruzko teorietan 
dago oinarrituta.

Etxean: “A zer dilema!” web-orrian sartu eta erronka etiko 
batzuk egin ditzakezue elkarrekin, kasu bakoitzean soluziorik 
“helduena” proposatuz.

Gehiago: askoz ere dilema pertsonal gehiago dituzue “A zer 
dilema!” hemerotekan. 
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Bigarren eskukoa, bigarren aukera
IRAUNKORTASUNA 
Helburua: iraunkorra izateak ez du esan nahi birziklatzea 
bakarrik, baizik eta berrerabiltzea eta kontsumoa murriztea. 
Has gaitezen lanean. 

Ideia nagusiak: adimen logikoa, adimen naturalista, adimen 
existentziala, adimen interpertsonala. Kontsumoa murriztea, 
dagoeneko baditugun objektuei beste erabilera bat ematea eta 
gauza gutxiagorekin gozatzea.

Baliabideak: mahaiak, esekitokiak, kartoi meheak, guraizeak 
eta errotuladoreak. 

Garapena: antolatu truke-azoka bat eskolan. Ikasleek egin 
beharko dute, baina irakasle eta gurasoek ere parte har 
dezakete. Gimnasioan edo eskolako areto nagusian, jarri 
mahaiak eta esekitokiak, eta ikasleek eskain ditzatela trukean 
etxetik ekarritako gauzak, behar ez dituztelako edo erabiltzen 
ez dituztelako: arropa, oinetakoak, motxilak, bideo-jokoak, 
jostailuak, liburuak... 

Etxean: aztertu gurasoekin, xehetasun handiz, asteko 
erosketaren zerrenda, ahalik eta gehien doitzeko. Ezin da 
elikagairik alferrik galdu edo zaborretara bota. 

Gehiago: eskolako azokan “denboraren banku” bat ere 
eskain daiteke, zerbitzuak trukatzeko. Onarpen handia izango 
du, seguru.
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Zer dira SOS amak?  
KAZETARI EGUN BATEZ 

Helburua: SOS amen papera xehetasun handiagoz 
azaltzea, Aldeas Infantiles SOS erakundeko partaide 
garrantzitsuenetakoak diren aldetik. 

Ideia nagusiak: matriarkatua, maitasuna, laguntasuna, 
erreferentzia eta baldintza-berdintasuna.

Baliabideak: Aldeas Infantiles SOSen web-orria

Garapena: SOS amak haurren erreferentziazko hezitzaileak 
dira, eta haurrak eta bereziki anai-arrebak artatzen dituzte 
Espainiako edo erakunde hau dagoen beste 135 herrialdeetako 
Aldeas Infantiles SOSen etxeetan. Funtsezko papera dute 
hezkuntza-prozesuan zehar, eta haurrentzat erreferentzia 
egonkor bat dira etxeetan; hau da, familia baten antzekoena 
dira haientzat. Ikasleek bila dezatela SOS amei buruzko 
informazioa Interneten, eta idatz dezatela SOS amek zer onura 
ekartzen dizkieten gurasorik ez duten edo gurasoekin bizi ezin 
duten Aldeas Infantiles SOSeko haurrei. Gero, egin dezatela 
bateratze-lana.

Etxean: sartu gurasoekin Aldeas Infantiles SOSen web-orrian, 
www.aldeasinfantiles.es/colabora, eta bilatu erakundeari 
laguntzeko modu bat, familiaren izateko modura ondoen 
egokitzen dena. 

Gehiago: Espainiako Aldeas Infantiles SOSen web-orria 
dauden lekukotzen bideoak ikus daitezke. 
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Eman berdintasunik ezak edo erasoak 
salatzeko telefono eta bideen berri
IRAKASLEEN EBALUAZIOA

Helburua: baliabideak ematea, gardena izatea, egoerak ez 
ezkutatzea eta haurren ongizatea lehenestea. 

Ideia nagusiak: argitara ateratzea, salatzea beharrezkoa bada. 
Gehiegikeriak eta erasoak inolaz ere ez toleratzea.

Baliabideak: oharrak hartzeko txartelak eta plastifikatzailea.

Garapena: irakaslea beti izaten da erreferentzia bat ikasleentzat, 
bai gazteentzat bai helduentzat. Baina Haur eta Lehen Hezkuntzan 
are agerikoagoa izaten da; izan ere, irakaslearekin ematen dituzte 
ordu gehien, gurasoez gain. Hortaz, irakasle eta ikasleen artean 
dagoen harreman sentimentala dela eta, irakasleak beti izan 
behar du eredugarri, eta ikasleen arteko gehiegikeriazko edo 
erasozko harremanak eragozten saiatu behar du. Adi egoteaz gain, 
haurrei eta familiei berdintasunik ezak salatzeko telefonoak eman 
dakizkieke, hala nola 900 018 018, Haurren Defendatzailearen web-
orria, edota autonomia-erkidegoko eta herriko babes-sistemena 
(gizarte-ongizateaz edo haurrez arduratzen diren sailak, adibidez). 
Elkarrekin telefono horiek ikas daitezke, baita larrialdietakoa ere; 
txartel batean idatzi, plastifikatu eta ebaki ere egin daitezke, beti 
aldean izateko. 

Etxean: irakasleek antola dezatela gurasoentzako hitzaldi bat eta 
azaldu diezaietela zein den ikastetxeko eta autonomia-erkidegoko 
eskola-jazarpeneko protokoloa.

Gehiago: hemen dituzue bilduta hainbat autonomia-erkidegotako 
eskola-jazarpeneko protokoloak. 
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Berdintasuna eta desoreka munduan
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Zaila da gutxi batzuk izanda berdintasunean bizitzea 
(esaterako, ikasgelan, eskolan, auzoan, herrian edo 
herrialdean), eta are zailagoa Lurrean berdintasunean 
bizi gaitezen lortzea. Planeta bizidun zoragarri honetan 
ia 7.500 milioi pertsona bizi gara, eta, Paleolitoan 
sortu ginenetik 2.500 milioi urte igaro diren arren, 
oraindik ez gara konturatu familia handi bat garela eta 
berdintasunean bizi behar dugula. Bigarren milurtekoaren 
bigarren hamarkada honetan, berdintasunik eza gauza 
ohikoa da pertsona askorentzat, haien eskubideak 
ez baitira errespetatzen. Herrialde asko atzetik doaz 
ongizatearen eta aurrerabidearen aldeko borrokan, eta 
pobrezia, gerrak, gosea... pairatzen dituzte. Batzuetan, 
herrialde bera aberatsa izaten da batzuentzat, baina 
beste batzuek ez dituzte aukera berberak askatasunean 
bizitzeko, hazteko, garatzeko eta etorkizun bat bilatzeko.

Sinestezina iruditu arren, gure planetako herrialde 
askotan haurrak oso egoera txarrean bizi dira, gerratik 
ihesi, gosez edo eskolara joan gabe; hori dela eta, 
ezinezkoa da haur horiek izan zitezkeen pertsona 
zoragarriak izatera iristea. Eta egoera are okerragoa da 
neskentzat, gizonak emakumeen gainetik daudela uste 
baita herrialde askotan. Neska izateak esan nahi du 
gutxiago izatea, eskubide gutxiago edukitzea, eskolara 
ezin joan izatea, ikasketarik edo lanbiderik ez edukitzea, 
eta are gutxiago enpresa baten buru izatera iristea edo 
herrialdean gauzak nola egin behar diren esatea. 

Denok egin dezakegu zerbait berdintasunean bizitzeko, 
Giza Eskubideen eta Haurren Eskubideen artetik lehena 
betearazteko. Eskubideak bermatuta dituztenek eta 
aukerak ematen dizkien gizarte batean bizi direnek 
lagundu egin behar diete egoera okerragotik abiatzen 
direnei, babesa jaso dezaten. Hasteko, izan ez duten 
aukera hori eman, gauzak erraztu, eta bidezkoak ez diren 
egoerak salatu behar dituzte. Isiltzeak eta begiak ixteak 

ez du laguntzen. Esan beharra daukagu hori ez zaigula 
gustatzen, ez dugula indarkeriarik onartzen, ez batzuek 
besteak menperatzea, ez berdintasunik ez egotea. 

Familia txiro batean edo egoera ekonomiko ona duen 
familia batean jaiotzeak ere eragiten ditu berdintasunik 
ezak: elikagaiak, osasuna, eskolatik ateratzean egiten 
diren jarduerak desberdinak dira, edo, agian, batzuek 
ez dute zer diren ikusteko aukerarik ere: zinemara eta 
antzokira joango zara, edo jolas-parke batera... edo ez 
duzu jakin ere egingo zer den hori; kutxa bete-bete bat 
izango duzu, edo oinarrizkoena ere ez daukan kutxa bat; 
ikasi egingo duzu, edo berehala lanean hasi beharko 
duzu; bidaiatu eta mundua ikusi ahal izango duzu, edo 
etxean geratuko zara. Desberdintasun horiek aldatu 
egiten dizute izateko, egiteko, hobetzeko, eta hobeto 
edo okerrago bizitzeko aukerak. Berdintasunik eza da 
hori. Horrelako gizarte bat ez zaio inori gustatzen. Saia 
gaitezen arrakala bidegabe hori murrizten, gure planeta 
leku okerrago, berekoiago eta zekenagoa egiten baitu.

Jatorriak, jaiolekuak edo herrialdeak ere eragiten ditu 
diskriminazioa eta berdintasunik eza. 

Egia da kontinente bakoitzeko pertsonok desberdinak 
ditugula azaleko kolorea, ilekoa, hazpegiak, hizkuntza, 
azentua, janzkera, elikadura, jateko modua, bizimodua... 
Baina arazo bat izan behar al du horrek? Beldurrak, 
ezjakintasunak, gaizki ulertutako harrotasunak, 
nolabaiteko nagusitasunak eta berdintasunik ezak 
bultzatzen gaituzte aurreiritziak izatera. Berdinak baldin 
bagara, eta oso ondo dakizu bagarela, zer zentzu dauka 
inolako arrazoirik gabe elkar mespretxatzeak? Merezi du 
mundu zoragarri eta paregabe honen alde borroka egiten 
jarraitzeak, gizaki guztiok berdintasunean bizi ahal izan 
gaitezen. Zuk, zure ekintzekin, bide onetik joaten lagun 
diezagukezu, egun batean helmugara irits gaitezen. 

Berdintasuna eta desoreka munduan 

Haur-zikloa 

Hasierako zikloa 

Erdiko zikloa 

Goi-zikloa 

Iraunkortasuna 

Dilemak 

Kazetari egun batez 

Irakasleak 
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Mahai aberatsen eta txiroen jokoa 
Helburua: egiaztatzea ez duela zentzurik berdintasunik eza 
egotea baliabideak partekatu ahal izanda. 

Ideia nagusiak: partekatzea, berdintasunik eza materialak 
desagerraraztea eta baldintza berberetatik abiatzea.

Baliabideak: arkatzak, margoak, errotuladoreak, orriak, kartoi 
meheak, purpurina, guraizeak, kola, eranskailuak, etab.

Garapena: haurrak hiruzpalau kideko taldetan banatuko dira, 
eta mahai baten inguruan eseri; irakasleak kartoi mehe bana 
emango die taldeei, marrazki bat egin dezaten. Talde batzuek 
askotariko materialak izango dituzte (margoak, purpurina, 
eranskailuak, etab.); beste batzuek, pare bat gauza, hala 
nola arkatzak eta errotuladoreak; eta talderen batek margo 
bat baino ez du izango. Azken horiek beste mahai batzuetara 
joan beharko dute, material eske. Nola sentitzen dira? Beste 
kideek nahi al dituzte materialak partekatu? Bidezkoa iruditzen 
al zaie? Haserretu egin al dira?

Etxean: hitz egin gauza materialak partekatzearen garrantziaz 
eta jabetzaren sentimenduaz. Eskuzabalak izan behar dugu.

Gehiago: azaroaren 20an, antolatu festa bat eskolan, irakasle 
eta familiekin batera, Haurren Eguna ez ezik, haien eskubideak 
ospatzeko; besteak beste, berdintasuna. 
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Tirita eta barkamena
Helburua: jakitea noiz sartu den hanka edo huts egin den, eta 
barkamena eskatzeko gai izatea. Dirudiena baino errazagoa da. 

Ideia nagusiak: zerbait gaizki egin ote den pentsatzea, 
konpontzea eta lotsa gainditzea.

Baliabideak: tirita handien kaxa bat, haurrek errotuladorez 
margotzeko, eta tiritak jartzeko saski bat.

Garapena: irakasleak tiritak ekarriko ditu ikasgelara, eta 
haurrek errotuladorez margotu eta saski batean jarriko 
dituzte, irakaslearen mahaian. Barkamena eskatzeko tiritak 
dira. Kideren batekin borrokatzen badira, elkarri gezurrak 
esaten badizkiote edo haserretzen badira, barkamena eskatu 
behar diote elkarri. Zenbat eta azkarrago, orduan eta hobeto! 
Kidearengana errazago hurbiltze aldera, tirita bat hartu eta 
mina eman dioten lekuan (leku sinboliko bat izan daiteke) 
jarriko diote.

Etxean: aukeratu peluxe bat, familiaren maskota gisa. 
Norbaitek hanka sartzen badu edo familiako norbaiti min 
ematen badio, peluxeak lagunduko dio barkamena eskatzen.

Gehiago: marraztea barkamena eskatzeko modu polit bat da. 
Mila modutan adieraz daiteke

Ipuina amaitu da (ipuin hori horrela da) 
Helburua: kontakizuna aldatzea, ezer ez da betirako aldaezina. 

Ideia nagusiak: adimen linguistikoa, ahozkotasuna, 
irudimena, istorioekin gozatzea eta istorioaren mezuari buruz 
hausnartzea.

Baliabideak: ipuinen liburuak eta beste ikuspuntu batetik 
kontatutako istorio klasikoak. 

Garapena: irakasleak irakur ditzala ipuin klasikoak, hala 
nola Christian Andersenen “Ahatetxo itsusia”, Grimm anaien 
“Errauskine” edo Perraulten “Loti ederra”, baina ikuspuntu 
eguneratu eta berdinzale bat emanez: ahatetxoak ez du 
erasorik jasaten itxura fisikoagatik, eta Errauskinek eta Loti 
Ederrak ez dute gizonik behar aske izateko; beren kabuz 
lortzen dute. 

Etxean: joan etxetik hurbilen duzuen liburutegira eta bilatu 
berdintasunik ezak eta diskriminazio-egoerak ez dituzten 
irakurgaiak.

Gehiago: egunkariko artikulu honetan, berdintasunean 
hezteko irakurgaiak gomendatzen dira. Jarduera honetatik 
sortzen diren ipuinak balioei buruzko ipuinen lehiaketara 
aurkez daitezke.
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Jolastokiko jolasak gure erara 
Helburua: egiaztatzea araurik eta mugarik gabe gauzak ez 
direla ondo ibiltzen. Gainera, denok ez baldin baditugu aukera 
berberak, parte hartzeak dibertigarri izateari uzten dio. 

Ideia nagusiak: berdintasuna arautzeko arauak eta mugak, 
inork ez dezan beste inor erabili. 

Baliabideak: futbol- edo saskibaloi-pilotak, sokasaltoan 
ibiltzeko sokak, puxtarriak, petanka-bolak, lurrean margotzeko 
klarionak, etab.

Garapena: bizitzan bezalaxe, jolastokiko jolasetan ere 
arauak daude, eta errespetatu egin behar dira jolasa denontzat 
bidezkoa, dibertigarria eta erakargarria izan dadin. Arau horiek 
betetzen ez badira (taldeek ez dituzte jokalari-kopuru bera, 
epaileak ez ditu faltak edo penaltiak adierazten, ez zaio sokari 
eragiten zapaltzen denean, ez dira distantziak errespetatzen 
puxtarriekin edo petankan ibiltzean), ez du zentzurik eta 
dibertigarri izateari uzten dio. Tranpak egiten irabazteak ez du 
meriturik.

Etxean: antolatu mahai-jokoen maratoi bat eta ez bete arau 
bat bera ere. Kaosa al da? Ba al du zentzurik horrela jolasteak? 
Dibertigarria al da?

Gehiago: eskolan, irakaslearekin, ikasleek esan dezatela 
nola sentitzen diren miresten dituzten kirolariek tranpak 
egiten dituztenean. Haien ustez, zergatik ez dute aukera-
berdintasunean lehiatu nahi?

INF
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Lasterketak desabantailarekin
Helburua: bizitza zailagoa da egoera okerrago batetik abiatuz 
gero, eta, enpatia sortzeko, ez dago norberak jasatea baino 
modu hoberik.

Ideia nagusiak: adimen korporala, oztopoak gainditzea, 
aukera-desberdintasuna eta desgaitasuna.

Baliabideak: begiak estaltzeko zapiak, hankak eta besoak 
lotzeko sokak, belarrietarako tapoiak, etab.

Garapena: banatu baliabideak ikasleen artean, egun batez 
desgaitasun bat duen pertsona bat bezala bizi daitezen. 
Ikasle batzuek begiak estalita izango dituzte eta ezin izango 
dute ikusi; beste batzuek tapoiak izango dituzte belarrietan eta 
ez dute entzungo; eta beste batzuek hankak eta besoak lotuta 
izango dituzte. Pertsona horien azalean jartzean, desgaitasun 
batekin bizitzeak zer dakarren ulertuko dute ikasleek, 
desabantaila askorekin egingo baitute topo eguneroko bizitzan: 
janztean, gosaltzean, kalera irtetean, eskolan besteek egiten 
dituzten jarduera berberak egiten saiatzean, batetik bestera 
joatean eta ikastean, besteak beste. Denak eskatzen du 
askoz ere ahalegin handiagoa. Esperientzia hori bizi ostean, 
hitz egin denen artean hari buruz: nola sentitzen dira ikasleak 
desgaitasunarekin? Hobetzeko gogoa piztu die ala adorea 
kendu die? Irudimena eta gainerako zentzumenak aktibatu al 
zaizkie? Zerk erraztuko lieke bizitza? Bidezkoa al da gizarteak 
pertsona horiei babesa eta laguntza ematea? Ikasleek azaldu 
dezatela, ahoz edo idatziz, nola sentitu diren erronka honetan.

Etxean: pentsatu inguruko nork duen desgaitasunen bat 
(familiako edo hurbileko norbait izan daiteke) edo noiz bizi izan 
duzuen lehen pertsonan desgaitasunen bat (istripu, gaixotasun 
edo ebakuntza baten ondorioz, adibidez).

Gehiago: zer dira joko paralinpikoak? Zenbat kirol daude? 
Nolako kirolariak lehiatzen dira?

Zoritxarra marrazten 
Helburua:  jabetzea munduko haur asko zoritxarrekoak direla 
baldintza sozialengatik, ekonomikoengatik, belikoengatik, etab. 

Ideia nagusiak: adimen artistikoa, adimen introspektiboa, 
gatazka, gerra, zoritxarra, babesgabetasuna, borrokak eta 
indarkeria.

Baliabideak: orriak, kartoi meheak, arkatzak, margoak, 
errotuladoreak, etab. 

Garapena: antolatu marrazketa-lehiaketa bat; gaia “zoritxarra” 
izango da. Ez da oso gai atsegina edo zabaldua, baina 
munduko beste leku batzuetan, zoritxarrez, nahi baino 
askoz ere ohikoagoa da, gerrak, pobrezia, diskriminazioa, 
gehiegikeriak eta abar direla eta. Ezin ditugu alde batera utzi 
errealitate horiek. Ez diezaiegun bizkar eman! 

Etxean: ikusi munduko hainbat lekutan dagoen berdintasunik 
ezari buruzko erreportaje bat. Zergatik daude herrialde 
aberatsak eta herrialde txiroak? Zergatik daude gerrak? 
Zergatik horrenbeste bidegabekeria? Gurasoek eman dezatela 
azalpen erraz bat.

Gehiago: egindako marrazki guztiekin, antolatu erakusketa 
bat. Marrazki guztiak salgai egongo dira, eta bildutako dirua 
berdintasunik ezak eta haurren aurkako erasoak murriztearen 
alde borrokan ari den erakunderen batentzat izango da; 
esaterako, Aldeas Infantiles SOSentzat. 
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Martetarren familia
Helburua: konturatzea gure jokabideak edo zaletasunak 
ez direla normalak gureak direlako bakarrik. Aniztasuna 
amaigabea da. 

Ideia nagusiak: “normala” ez da existitzen. Pertsona bakoitzak, 
testuinguru bakoitzak, leku bakoitzak... bere normaltasuna du, 
onargarria denari eta ez denari buruzko arau batzuk. Askotan 
kulturalak izaten dira, objektiboak baino gehiago (objektiboak 
lirateke eskubideak: gizakionak, haurrenak...). 

Baliabideak: mozorroak eta dekoratuak prestatzeko hainbat 
material; ordenagailua, inprimagailua, etab.

Garapena: irakaslearen laguntzarekin, idatzi antzezlan bat. 
Argumentua: gizakiz osatutako familia bat beste planeta 
batera iritsi da. Planeta horretako biztanleek ez dute hitz 
egiten, ez dira janzten edo komunikatzen, ez dute gizakiek 
bezala jokatzen, eta ohitura guztiz desberdinak dituzte! Nolako 
harrera egin diete Lur planetatik iritsitako izaki arraroei? Zer 
eskubide dituzte? Zer egiten dute desberdin? Zein da familia 
iritsi berriaren ikuspuntua?

Etxean: asteburu batean, joan familiarekin beste kultura bateko 
jatetxe batera bazkaltzera: japoniarra, mexikarra, txinatarra... 
Gustuak, karta, jateko modua... desberdinak dira. 

Gehiago: imajina dezagun zer irudituko litzaigukeen arraroa 
beste planeta batzuetako jendearekin biziko bagina; ez dute 
gauza txarrak izan beharrik, baizik eta desberdinak, hala nola 
zuhaitzen adarrekin hazka egitea edo kremailera eta botoirik 
ez erabiltzea. 

41
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Aurreiritziak al ditugu? Amaitu esaldiak...
Helburua: norberaren aurreiritziak aztertzeak berekin dakar 
ontzat ematen ditugun ideia eta kontzeptuak berraztertzea; 
gehiegi hausnartu gabe izaten ditugu aurreiritzi horiek, ikasi 
egin genituelako seguruenik. Beti jar ditzakegu zalantzan; 
egiaztatu eta zuzendu egin ditzakegu.

Ideia nagusiak: hitz egin aurretik pentsatzea, estereotipoak 
haustea eta dena zalantzan jartzea.

Baliabideak: arbela eta klarionak. 

Garapena: eskolan, egin bi zutabe arbelean; batean subjektuak 
idatzi beharko dituzue, eta, bestean, adjektiboak. Denak 
elkar daitezke denekin, baina aurreiritziekin lotu ohi ditugu: 
generoa, jatorria, klase soziala... Adibidez: mutilak-indartsuak, 
neskak-xaloak, nagusiak-autoritarioak, ijitoak-gatazkatsuak, 
katalanak-xuhurrak, andaluziarrak-alferrak, etab. Zergatik lotu 
ditugu horrela izenak eta adjektiboak? Nork esan du pertsona 
horiek horrelakoak direla? Orokortu al daiteke? 

Etxean: hitz egin gurasoekin eta esan dezatela haien 
lanbideetan aurreiritzi asko dagoen eta estereotipoak 
betikotzen diren, jendeak laneko espazioan mugikortasun 
handiagoa izan dezan oztopatuz.

Gehiago: “ardi bakoitza bere bikotearekin” jolasa, haurrentzako 
generoaren gida didaktikoa, landa-prestakuntza eta 
-berrikuntza, 2006, 52. or.

“Nik ere egin dezaket” bideobloga
Helburua: egiaztatzea estereotipoak ez dutela funtsik eta 
desegin egin behar direla. 

Ideia nagusiak: ez dago genero-desberdintasunik, eta gizon 
zein emakume izan, denetik egin dezakegu.

Baliabideak: bideokamera, mugikorra edo tableta. 

Garapena: egin etxeko lanen zerrenda bat: paper urdinean 
idatzi normalean mutilek egiten omen dituztenak, eta, paper 
arrosan, neskek egiten omen dituztenak. Neskek eta mutilek 
zereginak trukatuko dituzte. Taldeka edo bikoteka, bideo bat 
grabatuko dute, egokitu zaien zeregina egiten ari direla. Denek 
egingo dute denetik, argi uzteko genero-estereotipoek 
eta -aurreiritziek ez dutela oinarririk. 

Etxean: trukatu etxeko zereginak nesken eta mutilen artean, 
handien eta txikien artean. Denok egin dezakegu denetik. 

Gehiago: bilatu pasa den martxoaren 8ko Emakumearen 
Nazioarteko Egunari buruzko komunikabideen artikuluak, 
bai eta inoiz baino aktiboago eta erreibindikatzaileago dagoen 
mugimendu feministari buruzkoak ere.
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Gure eskubideak, berdintasunik ezak 
desagerrarazteko  

Helburua: haurren eskubide kolektiboen alde egitea, gutxien 
dutenen aukerak hobetzeko (elikadura, osasuna, hezkuntza, 
desgaitasuna, etab.). 

Ideia nagusiak: babestea, laguntzea, zaintzea, lagun egitea…

Baliabideak: Haurren Eskubideen taula, hemen klik eginda. 

Garapena: ikasgela guztiaren artean, proposatu zer egin 
daitekeen haurren artean sortzen diren berdintasunik ezak 
desagerrarazteko, gurasoek eta familiek arazoei beren kabuz 
aurre egin ezin dietenean. Nor arduratu beharko litzateke 
baliabide ekonomikorik ez duen familia horri laguntzeaz? 
Estatua, udala, eskola, gobernuz kanpoko erakundeak...? 
Antolatu eztabaida bat, agintea nork hartu behar duen 
erabakitzeko.

Etxean: joan hurbilen duzuen auzoko edo herriko zentro 
zibikora. Eskubide horiek babestearen aldeko erakundeak edo 
programak izango dituzte. Galdetu nola lagundu dezakezuen. 

Gehiago: hitz egin ikastetxeko zuzendaritzarekin eta galdetu 
zer ekintza egiten dituen eskolak berdintasunik ezak murrizteko: 
jangelarako laguntzak ematen al ditu? Eta harrerarako edo 
ludotekarako? Udalekuetarako? Borroka egin behar dugu, 
gure eskola ahalik eta solidarioena izan dadin.
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Mahai-joko “desberdinak” 
Helburua: haur eta helduen eskubide unibertsalak funtsezkoak 
dira askatasunean bizitzeko.

Ideia nagusiak: berdintasunik eza, injustizia, garapen falta, 
aukerak, baliabideak, premiak, pobrezia, arretarik eza...

Baliabideak: kartoi meheak, erregelak, margoak, arkatzak, 
errotuladoreak, etab.

Garapena: sortu mahai-joko bat. Lehiakide guztiek ez dituzte 
eskubide berak izango: batzuek eskubide asko izango dituzte 
(eskolara joateko eskubidea, osasun-zerbitzuak eta familia 
izatekoa, etab.), eta beste batzuek ez dituzte horrenbeste 
izango. Taulan aurrera egiten joan ahala, “arazoen” laukitxoetan 
eroriko dira, eta eskubideak baliatu beharko dituzte arazo horiek 
konpontzeko. Noski, “arazo” gehien konpontzen dituenak 
irabaziko du, bizitzan bezalaxe. Egoerak behartu ditzakegu, 
eta, adibidez, neskei mutilei baino eskubide gehiago eman, edo 
ilehoriei beltzaranei baino gehiago... berdintasunik eza horren 
aurrean nola erreakzionatzen duten ikusteko. Horrela, azaldu 
ahal izango diegu, hau jolas bat baldin bada ere, berdintasunik 
eza hori benetakoa dela munduan, esandakoak bezain arrazoi 
arbitrarioengatik. 

Etxean: familiarekin, aukeratu erakunde humanitario bat, guk 
bezainbeste eskubide ez dituzten pertsonei laguntzeko.

Gehiago: familia izatea da funtsezko eskubideetako bat eta 
haur guztien bizitzako gakoetako bat. Esan haurrei azaltzeko, 
idazlan labur batean, zer esan nahi duen familiak haientzat.

S
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Berdintasunik ezaren munduko mapa 

Helburua: nazioarteko gatazka belikoak, krisialdi ekonomikoak, 
gizarte- eta erlijio-arazoak aztertzea. 

Ideia nagusiak: pobrezia, gatazka belikoak, emakumeen 
aurkako diskriminazioa eta haurren aurkako tratu txarra.

Baliabideak: A2 edo A3 neurriko kartoi meheak, bost 
kontinenteen mapa geografikoak, arkatzak, boligrafoak, 
margoak, kola, guraizeak, etab.

Garapena: taldeka, aztertu munduko hainbat gatazka: erlijio-
arrazoien ondoriozko gerrak, lurralde-gatazken ondoriozko 
gerrak (Israel eta Palestinaren artekoa, adibidez), jatorriagatiko 
diskriminazio soziala (Myanmargo rohingyen kasua, esaterako), 
legeak inposatzen dituzten diktadurak, etab. Talde bakoitzak 
gatazka bat landu, munduko mapa batean kokatu eta mapa 
kartoi mehe batean itsatsiko du. Maparen inguruan, bildutako 
informazio garrantzitsuena idatziko du. Gero, gainerako 
ikaskideen aurrean azalduko dute.

Etxean: ikusi albistegia edo irakurri egunkaria gurasoekin, 
gaurkotasunaren berri izateko eta munduan zer gertatzen den 
jakiteko.

Gehiago: eskolako familiaren bat gerra-egoeran edo oso 
elkarbizitza kaskarra dagoen herrialderen batetik etorritakoa 
bada, gonbidatu egun batean ikasgelara eta azaldu dezatela 
lehen pertsonan zein den haien herrialdeko egoera.
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Haurrak inoiz ez daude bakarrik
KAZETARI EGUN BATEZ 

Helburua: gehiago jakitea haurrak babesteko sistemari buruz, 
eta, zehatz-mehatz, Aldeas Infantiles SOSi buruz. 

Ideia nagusiak: Aldeas Infantiles, etxea, familia, babes-ingurunea 
eta haurren babesa.

Baliabideak: bideo instituzional. Icíar Bollaín zuzendariaren 
1, 2, 3... etxea bideoa ere badugu (hau ere gaztelaniaz dago); 
horretan, Aldeas Infantiles SOSen babespean bizi izan ziren gizon-
emakumeen lekukotzak jasotzen dira eta haien esperientziaren 
bidez azaltzen da zer den. Dokumental hunkigarri eta argigarria 
da.

Garapena: Espainian, 42.000 haur baino gehiago bizi dira gizarte-
zerbitzuen babes-sisteman. Horrek esan nahi du batzuk ez direla 
behar bezain ondo bizi familiarekin, eta erakundeek erabakitzen 
dute, haien hobe beharrez, beste leku batean bizi behar dutela 
denbora-tarte batez, familia berriz osatu eta haur bat hezteko 
beharrezko baldintzetan egon arte. Haurrekin horrelako egoerak 
tratatu daitezke, betiere haien eskubideak berretsiz eta azalduz 
haien ongizatea beti egongo dela bermatuta beste edozeren 
gainetik. Elkarrekin ikus daitezke proposatutako bideoak, eta, 
gero, haurren galderei erantzun eta zalantzak argitu.

Etxean: aitona-amona askoren haurtzaroa zaila izan zen 
seguruenik, eta denak ez ziren bizi izan hurbileneko familiarekin; 
batzuk aitona-amonekin edo osaba-izebekin bizi izan ziren 
denboraldi batez. Gehiago ikertu daiteke horren inguruan, nola 
sentitu ziren galdetu, eta jakin nola eman zizkieten jana, zainketak, 
hezkuntza eta oreka emozionala.

Gehiago: Aldeas Infantiles SOSek eginiko “Haurrak arriskuan” 
informazio-txostena, Espainiako babes-sistemari buruzkoa.

47
INFK

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=T03zrZRuAHw
https://www.youtube.com/watch?v=oyejBK_wJd8&t=3s
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2017/12/INFANCIA-EN-RIESGO-EN-ESPAN%CC%83A.pdf
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2017/12/INFANCIA-EN-RIESGO-EN-ESPAN%CC%83A.pdf


44

zure balioeiEtxe bat haur bakoitzarentzat

BALIOETAN HEZTEKO 
PROGRAMA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
2018-2019 IKASTURTEA

Munduko aukera-berdintasunari buruzko 
dilemen tutoretza
A ZER DILEMA! 

Helburua: eztabaida eta hausnarketa kolektiboa sustatzea 
eguneroko egoeretan oinarritutako dilema etiko errazen bidez. 
Heldutasun-maila desberdinak bereiztea, beldurretik hasi eta 
norberekeriara arte, besteengandik arreta jasotzeko itxaropena 
eta justizia.

Ideia nagusiak: dilema etikoak, norberaren segurtasunik eza 
eta autoestimua.

Baliabideak: “Kanpaina solidarioa”, “Berriak beste erritmo 
bat du” eta “Ordezkari-lanetan aritzea” dilemak.

Garapena: proposatutako dilemetako bat planteatu daiteke 
ikasleen parte-hartzea pizteko. Enuntziatua irakurri ostean, 
denek bat-batean erantzun behar dute nola erreakzionatuko 
luketen edo zer egingo luketen. Behean daude jasota 
erantzun-mota desberdinak, eta heldutasun etikoaren lau 
mailetako batean kokatzen dira; mailaketa hori Manuel Segura 
pedagogoaren proposamenaren interpretazio bat da, eta 
proposamen hori, era berean, Kohlberg eta Piagetek egindako 
gizakien hazkunde etikoaren eta moralari buruzko teorietan 
dago oinarrituta.

Etxean: “A zer dilema!” web-orrian sartu eta erronka etiko 
batzuk egin ditzakezue elkarrekin, kasu bakoitzean soluziorik 
“helduena” proposatuz.

Gehiago: askoz ere dilema pertsonal gehiago dituzue “A zer 
dilema!” hemerotekan.

49
Eztabaida: uniformea bai ala ez
IRAUNKORTASUNA  

Helburua: eskola-uniformea erabiltzeak berdintasunik ezei 
aurre egiten laguntzen duen ala ez eztabaidatzea; denak berdin 
jantziz gero, ez da ikusten nork daramatzan marka jakin batzuk 
edo nor doan “modako” arroparekin. Gainera, “laneko” jantziak 
eramateak erraztu egiten du arropa antolatzen, garbitzen eta 
aurrezten. 

Ideia nagusiak: aniztasuna bateratzea, berdintasuna eta 
iraunkortasuna.

Baliabideak: mahaiak, aulkiak, txirrina edo antzeko zerbait.

Garapena: antolatu eztabaida bat eskolan uniformea 
janzteari buruz. Talde bat alde egongo da, eta, bestea, aurka. 
Talde bakoitzak arrazoiak prestatuko ditu, eta iritziak eman eta 
arrazoituko ditu. Haien ustez, zer da garrantzitsuagoa: berdin 
janzteak berdintasunik ezak konpondu ahal izatea edo ikasle 
bakoitzak bere izaera garatzea, baita janzkeraren bidez ere, 
nahiz eta horrek desberdintasunak eragin? Moderatzaile batek 
hitza emango dio talde bati eta besteari. Eztabaidaren emaitza 
erabakitzeko, parte-hartzaile guztiek modu anonimoan edo 
eskua altxatuta bozkatu dezakete, pertsonalismoak alde 
batera utzita eta argumentu sendoak proposatu dituenaren 
alde bozkatuta.

Etxean: gurasoek eta aitona-amonek azaldu diezaietela 
haurrei haiek uniformea jantzita joaten ote ziren eskolara, zer 
adinera arte eraman zuten, gustuko ote zuten, aukera ona 
iruditzen al zaien eta zergatik.

Gehiago: eskola batzuetan genero-bereizketa egiten da; 
mutilak bakarrik edo neskak bakarrik. Eztabaidatu eskola-mota 
horien alde onei eta txarrei buruz.
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Familiaren beharrei erantzutea 
IRAKASLEAGOAREN EBALUAZIOA 

Helburua: irakasleak, ikasleen behar akademikoei ez ezik, haien 
inguruneari ere erreparatu behar dio: norekin dauden arratsaldetan, 
nola etortzen diren eskolara, haien beharrak eta eskubideak beteta 
ote dituzten. 

Ideia nagusiak: zentro erraztailea, bitartekaria, laguntzailea eta 
irtenbide-bilatzailea. 

Baliabideak: tutoretza jarraituak ikasleekin eta familiekin, 
gizarte-laguntzaileekin eta haurrak eta familiak babesten dituzten 
inguruneko beste erakunde batzuekin. 

Garapena: askotan, ikasleak irakaslearekin egoten dira denbora 
gehien. Inork baino hobeto ezagutzen ditu haurrak, eta etxean 
premiaren bat duen edo gatazkaren bat dagoen hautematen lehena 
izan behar du. Kasuren bat detektatzen badu, haurrari laguntzeko 
baliabideak izan behar ditu, eta eskolari jakinarazi behar dio 
ezarritako protokoloa martxan jar dezan. Garrantzitsua da haurrekin 
egin beharreko lanaren alderdi hori ez ahaztea, eragin handia baitu 
haien garapenean eta hezkuntza-errendimenduan, eta, nola ez, 
ongizate orokorrean. 

Etxean: eskatu ikastetxeari edo gurasoen elkarteari antolatzeko 
familiaren beharrei erantzuteko espazioak, bai eta baliabide gutxi 
dituztenek egoera horiek nola onbideratu ditzaketen ikasteko 
prestakuntza ere.

Gehiago: eduki etengabeko harremana familiekin, tutoretzen edo 
antzeko zerbaiten bidez, arazoaren ikuspegi zabalagoa izateko.
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Izan legebiltzarkide egun batez!
Urtero, Legebiltzarkide egun batez jardunaldiari esker, 
proiektu hau jarduera bizi eta partizipatibo bihurtzen da 
Espainiako autonomia-erkidegoetako legebiltzarretan.

Proiektu hau egiten eta berdintasunaren balioa lantzen ari 
bazara, izugarri gustatuko zaizu ikasleak jarduera interesgarri 
honetara eramatea. Ikasleek berdintasunaren balioari buruz 
landu eta hausnartu duzuenari buruzko txosten bat prestatu 
behar dute, gehienez ere orrialde batekoa, jardunaldian 
parte hartzen duten gainerako ikastetxeekin partekatzeko. 
Hori ez ezik, konpromiso batzuk ere prestatu behar dituzte, 
berdintasunaren balioan hobetzeko hartu beharrekoak; hau 
da, elkarren berdin sentitzeko, gisakotik gisakora harremanak 
izateko eta gizarte justuago bat eraikitzeko.

Autonomia-erkidego bakoitzean, probintzia bakoitzeko ikastetxe 
batek hartuko du parte, eta ikastetxe bakoitzeko ikasle-kopuru 
mugatu bat baino ezin izango da joan legebiltzarreko aulkietan 
esertzera. Ikastetxe bakoitzeko bozeramailea oholtzara igoko 
da eta prestatutako txostena eta konpromisoak azalduko 
ditu. Gero, haur guztiek bozketa egingo dute, gustukoena 
aukeratzeko. Azkenik, botoak zenbatu eta emaitzak aurkeztuko 
dira. Egun batez legebiltzarkide izatea oso esperientzia 
aberatsa eta partizipatiboa da. Egun bat igaroko duzue zuek 
bezala ikasturteko balioa lantzen aritu diren autonomia-
erkidegoko beste ikastetxe eta haur batzuekin. Eta balioetan 
hezteko interes handia dute, Aldeas Infantiles SOSek bezalaxe. 

Informazio gehiago nahi baduzu edo, zuzen-zuzenean, 
Legebiltzarkide egun batez jardunaldian izena eman nahi 
baduzu, bidali mezu elektroniko bat programaren koordinaziora, 
hemen. Bestela, deitu etengabeko aholkularitza-telefonora:

670 696 588
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Zer gara
Aldeas Infantiles SOS haurrei laguntzea xede duen 
nazioarteko erakunde pribatu bat da, irabazi-asmorik 
gabea, konfesio artekoa eta joera politikorik ez duena. 
Imst-en (Austria) sortu zen eta 135 herrialdetan dago. 

Elkartasunaren Asturiasko Printzesa Saria 2016an.

Gure lanaren ardatza haurren garapena da, haien burua aski duten eta gizartean 
integratzen diren arte. Familia babesgabeenak sendotzen egiten dugu lan, 
seme-alabak behar bezala zaindu ahal izan ditzaten; gurasoekin bizi ezin duten 
haurrak babesten ditugu, eta familia-giro babeslea ematen diegu maitatuak eta 
errespetatuak sentituz haz daitezen; eta gazteei autonomia- eta independentzia-
prozesuan laguntzen diegu.  

Munduan 571 Aldeas Infantiles SOS daude, eta SOS Children’s Villages 
International (Aldeas Infantiles SOSen elkarte nazional guztien federazioa) 
arduratzen da denak koordinatzeaz. 

Herrixkak, gazte-egoitzak eta familiak sendotzeko programak kontuan hartuta, 
577.200 haur, gazte eta familia artatzen ditugu.

Gainera, 296.800 haur eta gazte joaten dira 656 eskola, Haur Hezkuntzako 
ikastetxe, gizarte-zentro eta Lanbide Heziketako ikastetxeetara.

962.000 mediku-tratamendu eskaintzen dira 77 SOS ospitaletan, eta 30 SOS 
larrialdietarako arretarako programek 797.700 onuradun dituzte mundu osoan. “Gizakiak dena gainditu ahal duela sinesten dut, 

baita haurtzaroko abandonu bat ere” 

Pedro Puig, Espainako Aldeas Infantiles SOS elkartearen Presidentea
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Espainia
Aldeas Infantiles SOS 1967. urteaz geroztik dago Espainian. 
1981ean eratu zen Espainiako Aldeas Infantiles SOS elkartea, 
herrialde osoko lana koordinatzen duena, eta 1983. urtean 
herri-onuratzat jo zuen Ministro Kontseiluak. Filipe Borboikoa 
erregea da ohorezko presidentea. 

Aldeas Infantiles SOSek autonomia-erkidego askotan egiten 
du lan: Andaluzian, Aragoin, Gaztela-Mantxan, Kanarietan, 
Katalunian, Galizian, Madrilen, Valentzian, Asturiasen (Oviedo), 
eta, hemendik gutxira, Balear Uharteetan ere bai. Hauek 
eskaintzen ditugu.

Babes-programak
Autonomia-erkidegoekin bat eginda, familia-giroa bermatzen 
dugu familia biologikoak huts egiten duenean. Horretarako, 
baliabide hauek ditugu: 

SOS familiak: haurrak ezin badu bere familiarekin bizi, 
ingurune babesle bat eskaintzen diogu SOS familia batean, 
garapen integralerako beharrezko dituen zainketak, maitasuna 
eta prestakuntza emango dizkion erreferentziazko pertsona 
egonkor batekin (SOS ama bat).

SOS familia bakoitza Aldeas Infantiles SOSen herrixketako etxe 
batean bizi da. Herrixka bakoitzean hainbat etxe daude, eta, 
haietan, anai-arrebak bizi dira, bereizita egon ez daitezen.

Familia-harrera: haurra beste familia batean, familiako beste 
etxe batean edo familia profesionalizatu batean badago, etxean 
hartu dutenei babesa eta aholkua eskaintzen dizkiegu, betiere 
haurraren, guraso biologikoen eta harrera-familien interesak 
kontuan hartuta.

Lehen harrerako eta balorazioko programa: baliabide 
espezializatu honen bidez, aldi baterako arreta eta larrialdikoa 
eskaintzen diegu babesgabetasun-egoera larrian dauden haur 
eta nerabeei, kasu bakoitzean zer babes-neurri edo -baliabide 
hartzea komeni den erabaki arte.

Gazteen programak

Gure lana ez da amaitzen gazteak adinez nagusi bihurtzen 
direnean. Haien alboan jarraitzen dugu, hala nahi badute, beren 
garapen-prozesuan. Haien premiei erantzuten diegu, behar 
duten laguntza ematen diegu eta prestakuntza eskaintzen 
diegu gizartean eta lan-munduan integratzen diren arte.  

Prebentzio-programak 
Familiak sendotzeko programak dira, familia babesgabeei 
zuzenduak, eta haien bizi-baldintzak hobetzea eta seme-alabak 
hobeto zaintzen laguntzea da xede nagusia, gurasoak eta 
haurrak bereizi behar ez izateko. 

Programa horien artean daude eguneko zentroak, haur-eskolak 
eta familien ikasgelak.

Latinoamerika eta Afrika
Espainiako Aldeas Infantiles SOSek 17 herrixka finantzatzen 
ditu Latinoamerikan: Mar del Plata (Argentina); Tiquipaya 
(Bolivia); Ricaurte eta Portoviejo (Ekuador); San Jerónimo 
eta Jocotán (Guatemala); Tela, Choluteca eta Tegucigalpa 
(Honduras); Managua, Juigalpa eta León (Nikaragua); Lima eta 
Pachacamac (Peru); San Miguel, San Vicente eta Sonsonate 
(El Salvador). Eta 3 Afrikan: Agadir (Maroko), Louga eta 
Ziguinchor (Senegal).
.

Beste hainbat proiektu ditugu Latinoamerikan, hala nola 
familiak sendotzeko programak, SOS gizarte-zentroak, 
Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, eguneko zentroak eta Haur 
Hezkuntzako ikastetxeak, bai eta haurrei zuzenduriko laguntza 
kirurgikoko bi programa ere Ekuatore Ginean eta Senegalen 
(urtean 2.369 ebakuntza egiten dira). 

Espainiako Aldeas Infantiles SOSek 23.633 haur eta gazte 
artatu ditu 2017an: 7.938 Espainian eta 15.695 Latinoamerika 
eta Afrikan. 

350.399 bazkide, babesle eta emaile ditugu, eta 300 enpresa 
eta fundazio baino gehiagoren laguntza jasotzen dugu.

2020rako gure erronka da 35.000 haur familia-giro babesle 
batean haz daitezen lortzea. 

Aldeas Infantiles SOSen lanari buruz gehiago 
jakiteko, joan gure web-orrira:

www.aldeasinfantiles.es

Hezkuntza-programaren etengabeko aholkularitza-
telefonoa:  

670 696 588
Aldeas Infantiles SOSi buruzko informazio 
gehiagorako: 

902 332 222
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