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Sarrera 

Gure auzoa eguneroko bizitzaren eszenatokia da. Norberaren bizitzaren 

protagonista bihurtzeko espazio partekatua. Kultura, kirola, gizarte lana edota 

hezkuntza eremuko zenbait auzokide elkarbizitza eredu osasuntsu bat sortzeko 

lanean ari gara, bertan bizi direnen beharrei erreparatuz.  

Hizpide dugun elkarbizitza proposamenak parte-hartze zuzena, lankidetza 

eta elkartasuna ditu oinarri. Gure jarduna, hiru eremutan antolatzen dugu: 

hezkuntza eremua (kultura eta kirolaren bitartez), komunitate eremua eta barne 

mailako antolaketa. 

Gure lana aisialdiaren esparruan garatzen dugu, lehentasuna 18 urtetik 

beherakoei emanez. Horretarako interesgune desberdinetatik abiatuz, auzoko 

haur eta gazte guztiek talde proiektu baten parte izatea ahalbidetzen dugu. 

Talde proiektu hauen bidez, haur eta gazteek auzo mailako dinamiketan parte 

hartzen dute. Partaidetza horrek komunitatearekin lotura estutzen du eta 

gaitasun desberdinak eskuratzen laguntzen dio. Auzoko haur eta gazte guztiek 

auzoan ikasi eta gozatzeko, ekonomia eta onartze irizpide malguak ditu 

elkarteak, elkarlan bekak dira hau lortzeko gure baliabide nagusia.  

Hauek dira gure helburuak: 

1. Lehentasunezko arreta eskaini Alde Zaharrean bizi diren edo bertako 

ikastetxeetara doazen haur eta gazteengan. Bereziki, gizarte-egoera ahulean 

daudenengan. 

2. Artea, kultura, ingurunea, kirola eta teknologia oinarri duten talde proiektuen 

bitartez hiritartasun gaitasunak garatu. 

3. Komunitatea eraikitzeko espazioak eta topaguneak sortzea. Horretarako, 

parte-hartzearen bidez pertsonak sozializazioan lagunduko duten sare eta 

egitura sozialak babestu eta dinamizatu behar ditugu eta, aldi berean, egitura 

horiek edozein auzokidek parte hartzeko ezaugarriak izatea zaindu. 
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Proiektu hezitzailea dela diogunean, zertaz ari gara? 

Badira zenbait urte Goianen irizpide hezitzaileak lantzen hasi ginela. Gaur 

egun, irizpide horiek garatu eta zehazteko momentuan gaudela uste dugu. 

Aurrez esan dugun bezala, gida honen helburua bai haur edo gazte taldeekin 

edo Goianen ematen diren egoera desberdinetan erabilgarri izatea da. Horretara 

goaz. 

Gida hezitzailea une oro aberasten, aldatzen eta elikatzen doan dokumentua 

izateko sortu dugu, beraz garatzera, aldatzera, proposamenak egitera 

gonbidatzen zaitugu. 

Honako hauek dira landu nahi ditugun irizpide hezitzaileak, irizpide 

bakoitzeko oinarri teorikoa, gaia lantzen ote dugun jakiteko erabili ditzakegun 

adierazleak eta interesgarriak iruditzen zaizkigun bibliografia edota loturak 

agertzen dira. 

1. Hezkidetza 

2. Elkar zaintza eta gatazken kudeaketa. 

3. Parte hartzea. 

4. Euskaraz komunikatzea. 

5. Kultur aniztasunarekiko errespetua. 

6. Komunitatearekin lotura. 
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Hezkidetza 

Hezkidetzan heztea neska eta mutilen, emakume eta gizonen arteko 

dominazio harremanak ez sortzean datza. Hezkidetzan hezteak 

ezberdintasunetik berdintasunean heztea esan nahi du. 

Bi bide erabiliko ditugu: 

· neskentzako berdintasun-baldintzen aldeko ekintza positiboak burutzea; 

· genero ikuspegia ekimenaren garapen osoan zeharka txertatzea. 

Elementuak edo tresnak 

Hizkuntza 

Hizkuntza inklusiboa eta ez sexista. 

Irudiak 

Irudiek errepikatzen dituzten rolak aintzat hartu, estereotiporik 

erreproduzitzen duten aztertu, neskak bigarren mailako roletan, mutilak rol 

aktiboan eta protagonista gisa. 

Liburuak eta material didaktikoak 

Ikuspegi kritikoarekin aztertu. Nortzuk dira protagonistak? Ezarritako genero 

rolak iraunarazten dira? Ze jarrera bultzatzen dira? Protagonisten artean neska 

eta mutilen kopuru orekatua aintzat hartzen da? 

Tokiak eta baliabideak 

Baliabideak eta tokien erabilera banatzean garrantzitsua da modu orekatuan 

egitea. Neskek mutilek okupatzen dituzten toki berdinak erabiltzen dituzte? 

Material berdinak eskatzen dituzte edota gutxiagorekin konformatzen dira? 
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Teknologia berriak 

Erabiltzen baditugu, musikan adibidez, abestiek dituzten letrak, bidaltzen 

duten mezua, etab. kontuan izan. 

Jolasak 

Jolasak genero ikuspegitik antolatu, ez dute zertan berdintasuna lantzeko 

berariazko jolasak izan behar. «Berdintasunaren inguruko jolasa egitearen» ideia 

burutik kendu eta «egiten dugunari buelta eman sexismoa ez erreproduzitzeko» 

ideian pentsatu. 

Taldeak 

Taldeetan sortzen den dinamika eta harremanak ere, hezkidetza praktika ona 

burutzeko aztertu beharreko elementuak dira. Taldean ematen diren interakzio 

hauek aintzat hartzeko alderdiak dira: nortzuk agintzen duten, gatazkak modu 

baketsuan baina berdintasunezko eran ere kudeatzen diren edota nesken parte 

hartzearen kopuru orekatua aintzat hartzen da? 

Begiraleak 

Kontuan izan behar da ereduaren transmisioa direla. 
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Hezkidetza lantzeko adierazleak 

1. HEZITZAILEA BAI EZ 

Hezkidetzaren oinarriak ezagutzen ditut.    

Hezkidetzaren prestaketa jasotzeko aukera dut eta aprobetxatzen dut.   

Ekintzetan daukadan eraginaz kontziente naiz eta eredu izaten saiatzen naiz.   

 

2. TALDE-INTERAKZIOA BAI EZ 

Rol aldaketak ahalbidetzen ditut.   

Taldean ematen diren interakzioak analizatzen ditugu genero perspektibatik.   

Parte hartze (erabakiak eta erantzukizunak) parekidea bermatzen dut.   

 

3. JOLASAK EDO ARIKETAK BAI EZ 

Jolasa edo ariketa berdintasunean aritzeko prestatzen dut.   

Gaitasun anitzak lantzen ditugu jolas eta ariketen bitartez (ez generoaren arabera 

baloratzen direnak). 

  

Planteatzen ditugun jolas edo ariketetan neskek eta mutilek parte hartzen dute.   

 

4. HIZKUNTZA BAI EZ 

Haurrek esamolde sexistak erabiltzean hausnartzeko erabiltzen ditut   

Neska gutxiesten dituzten esaerak identifikatzen ditugu taldean.   

Hizkuntza inklusiboa erabiltzen dugu  (bi sexuak aipatuz edo generikoa erabiliz.)   

 

5. IRUDIA BAI EZ 

Gure zabalpenen irudietan neskek presentzia eta jarrera aktiboa dute.   

Gure zabalpenen irudietan gorputzaren aniztasuna aitortzen dugu   

Estereotiporik erreproduzitzen ez dituzten irudiak erabiltzen ditugu.   

 

6. TEKNOLOGIA BAI EZ 

Ekintza positiboaren bitartez nesken artean IKT (ikus entzunezko teknologia) 

erabilera eta ezagutza bultzatzen dut. 

  

Bideo edota abestiekin, eredu alternatiboak eskaintzen ditut.   

 

7. TOKIA Y BALIABIDEAK BAI EZ 

Materiala eta espazio fisikoa berdin erabiltzen dute neskek eta mutilek.   

Neskek eta mutilek erabiltzen duten espazioa aztertzen dugu.   

 

8. ERREFERENTZIAK BAI EZ 

Estereotipoetatik kanpo dauden figura erreferenteak bilatzen ditut.   
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Elkar zaintza eta errespetua 

Gatazka-konponketaren proposamena (KEB) 

Goianen gatazka onartzen dugu, gatazkak bizitzaren parte dira eta hauei 

esker aurrera egiten dugu.  

Gatazkei aurre egiteko, bi estrategia erabiliko ditugu: 

· Prebentzioa. Garrantzitsua da jardueraren lehen egunetan elkarbizitza 

arauak adostea taldeetan. 

Hezitzaileak haur guztien ezaugarriak eta beraien egoeran erreparatuko du: 

Nola datorren egun horretan, zein egoera duen etxean... 

Ekintza kooperatiboak diseinatu, lehiakortasuna ekidinez.  

Espazioaren antolaketa zaindu beharko dugu, giro ahalik eta lasaiena 

bermatuz.  

Ume bakoitzak bere protagonismoa izan eta talde barruan zer garrantzi duen 

jakin behar du.  

· Komunikazio Ez Bortitza (KEB). Gatazkak konpontzeko unean  

bitartekariak trebatzea ezinbestekotzat jotzen dugu beste pertsonen arteko 

gatazka baretzen edo konpontzen laguntzeko. Helburua denborarekin 

autonomia lortzea da eta bitartekarien beharrik ez izatea. Oso garrantzitsua 

da bitartekariaren jarrera komunikazio ona lortzeko: EZ EPAITZEA. 

Gatazka konponketarako pausuak (KEB arabera) 

1. pausoa: behaketa. Gertatutakoa kontatu (era objektiboan, epaiketak eta 

sentimenduak adierazi gabe). Askotan pausu honetan eta lasaitasunez hitz 

eginez umeek beraiek gatazkari garrantzia kentzen diote. Txandak eta 

entzutea errespetatzea oso garrantzitsua da. Behaketa gertatutakoaren 

ebaluazioarekin konbinatzen badugu, beste pertsonak kritika bat entzutea da 

seguruena. Adibidez: «Baloiarekin jolasten ari nintzen eta beti bezala zu etorri 

zara eta kendu didazu». «Agintzaile bat zara eta zuk esaten duzuna egin 

behar dut». Epaiketak eta beste batzuetan gertatutakoa aldendu beharra 

dago, unean gaude.  
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2. pausoa: sentimendua. nola sentitu diren kontatu.  

Pauso honetan ondo edota txarto erabiltzeak ez du balio. Hitz gehiago eman 

behar zaizkie sentipenak modu zehatzago batean definitzeko. Momentu 

batzuetan beharrezkoa izango da sentitutakoa hitzez adierazten laguntzea. 

Sentimenduentzako hiztegi-taula (eranskin gisa). 

Gure emozioak zehaztasunez izendatu eta identifikatzen baditugu, beste 

pertsonenganako lotura erraztuko dugu. 

3. pausoa: beharrak. Zer behar dute ondo sentitzeko? 

Normalean ez gaude ohituta alderdi hau lantzera eta are gutxiago berori 

hitzez adieraztera. Gure beharrak balioetsi eta ezagutu behar ditugu, besteek 

ere balioetsi ditzaten. 

Pauso hau, laugarrenarekin batera, oso garrantzitsua da, honen bidez 

asertziozko pertsonak izaten ikasten dugulako. Honen bidez zera ikasiko 

dugu: molestatzen diguna, gustatzen zaiguna, urduritzen edota lasaitzen 

gaituena esatera. 

4. pausoa: eskaera. Behar dutena eska dezaten. 

Beti lengoaia positiboa erabiliz. Inposizioa sumatuz gero baliozko eskaera 

izateari utziko dio. 

Beste pertsonei eskaerak egiten dizkiogu gure bizitza aberasteko. 

5. pausoa: tratua edo akordioa (beti ez da beharrezkoa). 

Eskaerak uztartzea. Momentu honetan, hemendik aurrera, etab., zer egiteko 

prest nago zu ondo egoteko? Eta zu ni ondo egoteko zer egiteko prest zaude? 

Normalean galdera horiek bitartekariak egiten ditu. 

(Azken pauso hau ez da beti eman behar, bakarrik bitartekaria eta umeak 

azken pauso honetara heltzeko gai izan badira). 
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Zigorrak 

Harreman egoki batean ez dago lekurik horrelako neurriak hartzeko. Beti  

elkar-komunikazioa erabiliko dugu arazoa aztertzeko eta ondorioak azaleratzeko. 

Arazoak ez dira izango zigortzeko guztiz, kontrakoa erabiliko ditugu hezitzeko.  

Arrazoiak zigorrik ez erabiltzeko 

a) Eredu aldetik: Guk egiten duguna egiten irakasten diegulako. Umeek  bizi 

dutena entzuten dutena baino gehiago ikasten dute. 

b) Jokaera aldetik: Autoestimuan eragina izango duelako eta askotan ez 

duelako ezer konpontzen, guztiz kontrakoa lortu nahi dugunaren aurkako 

ondorioa eragin dezakeelako: hau da, zuzendu ordez, bizitu egin dezake. 

Zer egin dezakegu horrelako egoerak desblokeatzeko  

Hauek dira aztertu eta kontutan hartu beharreko alderdiak: 

a) Hezitzailea: Noiz erabiltzen ditu zigor ? Nola sentitzen da? Zergatik erabiltzen 

ditu? 

b) Haurra: Zer da egiten duena? Nola sentitzen da? Zer behar du? Zer lortu edo 

eskatu nahi du? 

Diagnostiko hau egin ondoren komunikazio ez bortitzaren pausoak erabil 

ditzakegu gure haurrekin. 

Erreferentziak 

FEIJOO, Pilar: «Asertividad frente a los conflictos». Sorkari, Sopela, hemen 

eskuragarri: http://sorkari.com/pdf/Conflictos_Asertividad.pdf 

MENDIZABAL, Nerea: Komunikazio Ez Bortitza, hartueman, 

http://www.hartueman.com 

PARDO, Ana Belen: «Los conflictos en la escuela». Sorkari, Sopela, eskuragarri 

hemen: http://sorkari.com/pdf/Conflictos_Bulling.pdf 
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Elkar zaintza lantzeko adierazleak 

1. HEZITZAILEA BAI EZ 

Nere mugak eta nere egoera pertsonalaz kontzientzia dut.   

Haurren mugak eta haien egoera (nola etorri diren…) kontutan hartzen dut.   

Ez ditut haurrak epaitzen.   

KEB oinarrizko ezagutzak ditut eta praktikan jartzen dut.   

 

2. TALDE-INTERAKZIOA BAI EZ 

Gatazkak KEB metodologiaren bitartez lantzen ditugu.   

Konpromisoen orria elkar zaintza erregulatzeko erabiltzen dugu. Gure 

konpromisoak ez betetzearen ondorioak argi ditugu. 

  

 

3. JOLASAK EDO ARIKETAK BAI EZ 

Jolasak hautatzen ditugu helburuen arabera, lehiakortasun maila neurtzen dugu. 

Egunero jolas dinamika kooperatibo bat egiten dut. 

  

Jolasak edo ekintzak haur guztien protagonismoa bermatzen dute.   

Tarte bat gordetzen dugu nola gauden adierazteko.   

 

4. HIZKUNTZA BAI EZ 

Entzute enpatikoa praktikan jartzen dut (KEB metodologia).   

KEB hitz egiteko teknikak erabiltzen ditut: ez dut orokortzen, ez dut etiketatzen… 

Jarrerak gaitzesten ditugu, ez pertsonak. Adibidez: gezurra esan didazu, ez 

gezurtero bat zara. 

  

Ahozkoan ez den komunikazioan arretan jartzen dut, gorputz adierazpena 

ahozkoarekin koherentzian. 

  

 

5. IRUDIA BAI EZ 

Elkar zaintza eta tratu ona isladatzen duten irudiak erabiltzen ditugu.   

 

6. TEKNOLOGIA BAI EZ 

Hauen erabileraz (sare sozialak…) taldean hausnartzen dugu.   

Zaintza eta tratu ona sustatzen duten ereduak bultzatzen ditugu.   

 

7. TOKIA ETA BALIABIDEAK BAI EZ 

Sentimendu eta beharren zerrendak eskura ditugu. Arazoak konpontzeko lekua 

dago. 

  

Kiroltasun protokoloa praktikan jartzen dugu.   

Espazio seguru bat bermatzen dugu ekintzetarako.   

 

8. ERREFERENTZIAK BAI EZ 

Tratu ona sustatzen duten figura erreferenteak gonbidatzen ditugu taldera.   
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Parte-hartzea 

Proiektuak zentzua izan dezan, Goian osatzen dugun pertsona guztien parte-

hartzea oinarrizkoa da.  Balore gisa zaindu eta landu nahi dugu. 

Lehenengo, parte-hartze hitzaren definizio hau eskaini nahi dizuegu: Parte 

Hartuz elkarteak dioskunez, «pertsonen komunitate bat antolatzeko eta 

mobilizatzeko prozesua da, eta, berorren bidez, eragile- edo subjektu-funtzioa 

hartzen dute pertsona horiek beren gain, kolektibo horren etorkizunari begira». 

Egiturazko desberdintasunak eta gatazka sozialak eta politikoak zokoratzeko edo 

leuntzeko tresna izan daiteke partaidetza. 

Parte-hartzeko baldintzak (Equipo Claves) 

· parte hartzen jakitea; 

· parte hartu ahal izatea; 

· parte hartu nahi izatea. 

Goianen Norberak hartzen dituen erabakien kargu egitea bilatzen dugu eta 

inguruan dugunarekiko erantzukizuna izatea, horretarako baliabideak bilatzen 

ditugu. 

Talde asanbladak 

· Asanbladak berak ez du parte hartzea bermatuko baina parte hartzea 

bultzatzeko eta haurrei hitza emateko baliabidea da. 

· Borobilean egiten dugu, borobila itxi egiten dugu. 

· Landuko diren gaiak azaltzen dira eta parte hartzaileek gaiak gehitu ditzakete. 

· Asanbladara nola heldu garen komentatzeko tarte bat hartzea egokia da, 

haserre, nekatuta edota lasai gatozen jakiteko eta horren arabera 

espektatibak egokitzeko. 

· Informazio orokorrak lantzen dira hasteko, bigarrenez eztabaidagarriak diren 

gaiak eta bukatzeko talde mailan landu nahi ditugun bestelako gaiak. 

· Rolak zehazten ditugu: Nork hartuko du akta? Nork jarriko du denboretan 

arreta? 
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· Koadernoa: koaderno honetan agertuko dira talde mailako konpromisoak, 

asistentziaren jarraipena, akta… 

· Hitzak hartzeko txandak, hasieratik banan banako hitz hartzeak antolatu. 

Beharrezkoa bada, totem antzeko tresna bat erabil daiteke (pilota bat, maza 

bat…), pilota daukanak hitza hartuko du eta besteek errespetatuko dute. 

· Erabakitze entrenamenduak dira hauek, guztiontzako entrenamenduak. 

Hasiera batean, aukera alternatiba desberdinak eskaini daitezke adibide gisa. 

10 urtetik aurrera, aukera desberdinak azaldu. Bakoitzaren alde onak eta 

txarrak baloratu. Taldean dagoen konfiantza mailak baldintzatu egiten du sarri 

talde dinamika hau. 

· Helduak bere burua entrenatu beharko du modu berean, zertan? Ikasturtea 

pasa ahala hitz hartzeak gutxitzea izan beharko du helburu, haurren 

autonomia eta hitz hartzea handitzean, bere rola segurtasuna ematea izango 

da, ez asanblada monopolizatzea. 

Ikasturte hasieran, talde mailako konpromisoak adosten... 

· Ikasturte hasieran taldeak elkar ezagutzeko saio batzuk izan dituenean, 

taldearen dinamika adosteko momentu egokia izan daiteke.  

· Goianen funtzionamendurako oinarrizkoak diren kontzeptu batzuk azalduko 

dizkiegu parte hartzaile guztiei (familiei, harreraren bitartez eta idatziz 

helarazten zaie): 

o Kuota aktiboa: proiektuetan parte hartze kuota oso diru gutxikoa da 

(honetaz kontzientzia hartzea garrantzitsua da) eta dirua beharrean 

komunitate lanekin osatzen dugu gure kuota. Beraz, lan hauek 

kuota parte hartzailea eta beka duten lagunek, biek egin behar dituzte. 

Komunitate ekintzen bitartez kuota hori osatzen dugu (kartelak jarri, 

lasterketa batean bolondres, talde bezala zeinetan dugu interesa?, 

zeintzuk dira gure konpromiso minimoak?). 

o Beka inklusiboa: egoera sozioekonomiko zaila duten parte 

hartzaileak badira gurean. Familia horiekin elkartea laguntzeko lan 

batzuk adosten dira eta akordio bat sinatzen da. Horri deitzen diogu 
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beka inklusiboa. 12 urtetik gorako gazteak beka honen kargu egiten 

dira eta kale hezitzaileek egiten dute honen jarraipena, kontratu 

hezitzaile baten bidez. 

o Goianeko talde guztiek bat egiteko komunitate ekintzak daude: 

inauteriak, gabonetako jaialdia, Goian eguna, irteerak… Ekintza hauek 

aurrera ateratzea guztion lana izaten da eta talde izaera ematen digu, 

gainera oso dibertigarriak izaten dira! Zeinetan parte hartu nahi dugun 

zehaztu dezakegu. 

o Talde errefortzurako ekintzak: urtean zehar taldean arazoak ematen 

badira edo gai zehatz bat landu nahi badugu, aukera dugu errefortzu 

lana egiteko (gatazkak konpontzeko, hezkidetza lantzeko, 

kontsumoa…). Errefortzu tailer hauek hezitzaileak proposatuko ditu 

eta saioen ordutegian egiten saiatuko gara. Goianen ezaugarri bat da 

irizpide hezitzaileetan sakontzea eta ekintzaren parte da. 

· Taldeko rolak hitzartu ditzakegu: Materiala nork eramango du? Txandak 

egingo ditugu, gatazkak konpontzeko pausoak… 

· Talde mailako konpromisoak adostuko ditugu eta betetzen ez badira zer 

ondorio izango dituen. 

Konpromiso taula 

Parte hartzaileenak. 

Hezitzailearenak. 

Goian Gaztearenak. 

· Konpromiso taula horretan idatzirik egongo dira ere elkarbizitzarako 

oinarrizko arauak, oso sinpleak eta betegarriak. Bete ezean zer planteatzen 

dugun agertzea ere komeni da. 

o Norbait berandu badator, taldera gehituko da hurrengo ariketan. 

o Entrenamenduetara etortzea baldintza da partidua jokatzeko, 

esaterako... 
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· Talde mailako ekintza bereziak adostu ditzakegu. Ekintza hauek planteatzean 

negoziaziorako aurrez prestatzea beharrezkoa da eta elkarte bezala ditugun 

mugak azaltzea. Akanpadan adibidez, lehentasuna izango dute kuota eta 

beka bete dutenek, plaza mugatuak ditugulako. 

· Kontsentsua lehenetsiko dugu bozkaketen aurrean, talde mailako adostasuna 

lortzeko malguak izaten ikasi behar dugu guztiok. 

· Akta hartzen duen pertsonak akordioak idatziko ditu. Akordioei balorea 

ematea garrantzitsua da, eskua emanez, besarkatuz, sinatuz… 

· Azkenik lortutako akordioak bergogoratuko ditugu. 

· Haurrek konpromisoak bete beharko dituzte baina helduek ere, haiek zerbait 

erabakiz gero guk horretan lagundu (ekintza berezi bat prestatu) edota 

erabakiak errespetatu beharko ditugu. (Parte hartzearen neurgailu bat izan 

daiteke, helduek proposatutako ekintzen %100 egin bada, haurrena 

zenbatekoa da?). 

· Talde mailako hitzarmenak adin eta ulermen maila desberdinetara 

egokitzeko, saioak prestatu ditzakegu. Saio tipo batzuk: LH lehen zikloa, 

bigarren zikloa… 

· Asteko lehen saioan egitea aproposagoa da. 

· Asanbladaren helburuak argitu. 

Hiru hilabetero, konpromisoak berrikusi 

Ikasturte hasieran adostutako konpromisoak betetzen ari garen berrikusiko 

dugu. Konpromisoak, elkar bizitza arauak, ekintza bereziak… alda daitezke, 

beste batzuk jarri, erregulatu. 

Erreferentziak 

APODAKA, Marije, Gotzon QUINTANA eta Bea UGARTE: «Partaidetza: gurekin bada, 

izango da». hik hasi, 2013, eskuragarri hemen: 

http://www.hikhasi.eus/uploads/erab_1/2013/10/1498218843-Partaidetza-

OSOA.pdf 
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EQUIPO CLAVES: Gestión participativa de las asociaciones. Promocion Popular, 

Madril, 1994. 

Parte-hartzea lantzeko adierazleak 

1. HEZITZAILEA BAI EZ 

Haurren adina eta ezaugarrietara egokitutako parte hartze dinamikak prestatzen ditut.   

Haurrekin hartzen ditudan erabakiak errespetatzen ditut.   

 

2. TALDE-INTERAKZIOA BAI EZ 

Ikasturte hasieran guztion artean konpromisoak adosten ditugu eta betetzen ez 

badira ondorioak ere. 

  

Talde mailan rolak eta erantzukizunak partekatzen ditugu.   

Talde mailako sinergiak, harremanak, lidergoak hausnartzen ditugu.   

 

3. JOLASAK EDO ARIKETAK BAI EZ 

Erabakitzeko aukera ematen didaten ariketak dira.   

Parte hartzeko tartea gordetzen dugu ekintzetan.   

Parte hartzaileek aukeratutako jolasak edo ariketak egiten ditugu.   

 

4. HIZKUNTZA BAI EZ 

Esan dudana ulertu dutela ziurtatzeko errepikatzera animatzen ditut: “zer ulertu 

duzu?” Esan dutena ulertu dudala ziurtatzeko errepikatzen dut: “hau ulertu dut, hala 

da?”. 

  

Hitz hartzeak orekatzen ditugu.   

Komunikatzeko beste modu batzuk (mugimendua, dinamika bereziak…) ahalbidetzen 

ditut hitzaz gain. 

  

 

5. TEKNOLOGIA BAI EZ 

Teknologia berrien erabilera parte hartzailea sustatzen dugu.   

 

6. TOKIA ETA BALIABIDEAK BAI EZ 

Erabiliko ditugun esparruak, materialak erabakitzen ditugu, zaintzen ditugu eta 

haiekiko ardura dugu. 

  

Parte hartzea bermatzeko espazioaren antolaketa kontutan hartzen dugu.   

 

8. ERREFERENTZIAK BAI EZ 

Beste esperientzia, talde, eragile, prozesu parte hartzaile batzuk ezagutzen ditugu.   
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Euskaraz komunikatzea 

Zer egin beharko genuke euskararen erabilera sustatzeko? 

1. Parte hartzaileei beti euskaraz egin. 

2. Izan begirale berritsuak: zenbat eta elkarrizketa gehiago sortu, hobe. Ahal 

duzuen guztietan beraiekin batera aritu eta beraien elkarrizketetan parte 

hartu, berri bat sortu, beraiekin jolasten hasi... 

3. Errefortzu positiboak eman. 

4. Hezitzaileen artean, beti euskaraz. Haurrek zuek gaztelaniaz egiten 

duzuela sumatzen badute, zuen sinesgarritasun guztia galduko duzue. 

5. Errealistak izan eta gure taldearen egoerari dagokion helburua finkatu. 

Helburu xumeetatik abiatu. 

Zer ez dugu egin behar? 

· Ez erabili egin euskaraz! edo antzeko esaldirik. 

· Ez kargu hartu euskaraz egiten ez dutelako, ez errudun sentiarazi. 

· Ez zuzendu: komunikatzen badira, balio du. Hori bai, zerbait adierazteko 

laguntza eskatzen badizuete, eman. Laguntzea komenigarri ikusten baduzue 

baliabideak eskainiz lagundu. Baina ez zuzendu. 

· Hizkuntza kontuetan behintzat, ez zigorrik eta ez mehatxurik. Ez dugu ezer 

aurreratuko. 

Zer egin euskaraz hitz egiteko zailtasunak badituzte? 

Euskararen erabilera sustatu nahi dugu, baina parte hartzaileek zailtasunak 

dituzte euskaraz egiteko. Zaila da erabilera lantzea ez dutelako gaitasunik. 

Aldatu dezagun ikuspegia: gaitasuna izateko erabili behar dute. Guk lagundu 

beharko diegu erabiltzen eta gaitasunak garatzen. Biak batera doaz. 

Horretarako: 

· Den dena esplizitu egin: ereduak behar dituzte. 
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· Hezitzaile berritsu moduan jokatu: elkarrizketa asko sortu eta elkarrizketa 

asko bideratu. 

Hurrengo puntuetan proposatzen zaizuena lagungarria izan daiteke. 

Zer egin beraien elkarrizketak bideratzeko? Niri egiten didate baina 

beraien artean... 

Ohiturari botatzen diogu errua, baina hemen ere beraien euskara maila 

baloratu behar dugu: guk beraien artean euskaraz egitea nahi dugun egoera 

horietan ba al dute horretarako gaitasunik? Adibidez: batak bestea konbentzitu 

nahi badu jolas bat egiteko, ba al du baliabiderik euskaraz bere nahi hori 

azaltzeko, bestearen argumentuei aurre egiteko, emozioak eta sentimenduak 

adierazteko? Askotan gure eraginez soilik izango da lorgarria beraien artean 

euskaraz egitea: elkarrizketa bideratu eta baliabideak eskaintzeko gu tartean 

gaudelako. 

· Elkarrizketa erabat bideratuak: galdera nahiko itxien eta batak besteari zerbait 

esatera bideratuz. Etengabe ereduak eman beharko dizkiegu baina lortu 

behar dugu beraien arteko elkarrizketa izatea. 

· Elkarrizketa nahiko bideratuak: adi gaude eta baliabideak falta zaizkienean 

tartean sartzen gara laguntzeko. 

· Elkarrizketa naturalak: gure presentziarekin laguntzen diegu euskara 

mantentzen. Gaitasuna izan arren erraztasun gehiago dute askok 

gaztelaniaz. 

· Eusle metodologia egokitu: hizkuntz ohiturak aldatzeko asmoz, talde 

bakoitzean txandaka umeek euskarari eusteko konpromisoa hartzen dute. 

Zer egin beraien artean gaztelaniara jotzen badute? Ni beraiekin 

nagoenean egiten dute baina gero… 

Lehenik eta behin kritikoak izan eta baloratu benetan hori eskatzeko mailarik 

baduten: benetan badute gaitasuna eta erraztasuna beraien artean natural 
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euskaraz aritzeko? Edo normala da gaztelaniaz erraztasun gehiago izatean 

gaztelaniara jotzea? 

Benetako egoera bigarren hau bada, negatibotik baino positibotik ikusi: ea 

lortzen dugun gu ez gaudenean ere, tarte batzuetan behintzat, beraien artean 

euskaraz egitea. Badakigu beraientzat ahalegin bat dela baina iruditzen zaigu 

aurrera pausoak eman daitezkeela. Eta lortzen duguna, batzuetan gutxi iruditu 

arren, lorpen handi bezala ikusi. 

Zer egin parte hartzaile batek ez duela euskaraz egin nahi esaten 

badu? 

Ez daukat argumentatzen hasi beharrik eta azalpenak ematen hasi beharrik. 

Mezua argia da: guk euskara asko eta gustura erabiltzen lagundu nahi diogu. 

Ondo dago ulertzen ahalegintzea: zergatik esaten du hori? Batetik, 

euskararekin duen harremana egongo da tartean (behar baino txikiagoa eta 

eskasagoa). Eta bestetik izaerak ere izango du eragina: erosoago sentitzen den 

hizkuntza soilik erabili nahi izatea, esperientzia txarrak… Irizpideak erabiltzen 

jarraituko dut, helburua ondo egokituko dut, eta lortzen dudanean euskara (apur 

bat bada ere) erabiltzea errefortzu positiboak ematen ahaleginduko naiz: ikusi 

dezala bere ahalegina baloratzen dugula, konturatu dadila zenbat pozten garen 

euskara pixka bat erabiltzen badu… 

Zer egin euskara ulertzen ez duen norbait taldean dagoenean? 

Zalantzarik gabe honek asko baldintzatzen du hezitzaileen jarduna. Aukera 

egokiak izan daitezke: 

a) azalpenak euskaraz ematen ditugu. Euskara ulertzen ez duenari, berari 

bakarrik, gaztelaniaz ematen dizkiogu. Ondo dago berari horrela jokatuko 

dugula azaltzea eta arrazoia azaltzea: jarduera euskaraz da, guk erabilera 

lantzen dugu, eta horregatik euskaraz egiten dugu. Baina, noski, berak ere 

ondo pasatzea eta gustura egotea nahi dugu. 

b) Arauak edo eguneroko azalpen laburrak euskara hutsean emango ditugu. 

Lehenengo bi-hiru alditan berari errepikatu dizkiogu, baina euskaraz eta 
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erdaraz, eta handik aurrera euskara hutsean. Etxera joan aurretik, GUZTIA 

JASO, recoger todo antes de ir a casa, GUZTIA JASO. 

c) Galdera itxi batzuekin jokatzea tarteka eta errefortzu positiboak ematea. 

Adibidez: guztia jasoko dugu. Bai? Guztia jasoko dugu. Bai. Primeran. Laster 

ikasiko duzu euskara! 

Zer egin taldeko batzuek euskara ez dakitenean? 

Batek ez dakienean, tira. Baina lau edo bost badira ez dakitenak, oso zaila da 

euskararen erabilera sustatzea jarduera horretan. Normalean testuinguru nahiko 

erdaldunetan gertatzen da hau: euskaraz dakitenek erraztasuna gaztelaniaz dute 

eta batzuk euskararik ez dakite. Hiru proposamen: 

a) taldeei azalpenak euskaraz lehendabizi eta ondoren gaztelaniaz. Arauak edo 

eguneroko azalpen laburrak euskara hutsean izatera iritsi gaitezke (5. 

puntuan azaltzen den moduan). 

b) Euskaraz dakitenei, beraiekin ari garenean, beti euskaraz egin (ahalegin bat 

eskatzen digu batzuei erdaraz eta besteei euskaraz egin behar izatea 

nahasgarria ere badelako). 

c) Taldeka egiten diren jarduera batzuetan taldeak hizkuntzaren arabera banatu. 

Euskara dakitenak talde batzuetan eta besteak besteetan. Une horretan gure 

nahia adierazi (hemen zaudetenek badakizue euskara eta ahalegindu behar 

dugu euskaraz egiten) eta elkarrizketak bideratuz beraiei euskaraz egiten 

lagundu. 

Zer egin nire euskararekin segurtasunik ez badut? 

Hizkuntza eta xaboia. Xaboia zenbat eta gehiago erabili gastatu egiten da. 

Hizkuntza zenbat eta gehiago erabili indartu eta aberastu egiten da. Argi izan 

ideia hori buruan. Segurtasunik ez baduzu, ez kezkatu: 

· akatsak egitea librea da: euskara onean bada hobe, baina ez kezkatu akats 

batzuk egiten badituzu. 
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· Zure buruarentzat erronka edo jolas moduan hartu: zure buruarentzat erronka 

bat izan daiteke jarduera osoan zehar euskaraz egitea eta erabilera 

sustatzea. Lortuko duzu! 

· Laguntza eskatu: zenbait azalpen emateko baliabideak falta bazaizkizu, 

ingurukoei eskatu. Bat-bateko egoera bat bada eta ez baduzu aukerarik 

horretarako, ahalegina egin euskaraz emateko azalpena. Ez bada oso 

zuzena hizkuntza aldetik, aukera duzunean galdetu norbaiti. 

· Hezitzailea zara: hau ez inoiz ahaztu. Zu hezitzailea zara. Lan bat egiten ari 

zara. Koherentzia bat behar duzu. Euskaraz egiteko eta euskara sustatzeko 

eskatu dizute eta zu prest zeunden. Ba aurrera. Perfektuak ez gara (hizkuntza 

aldetik ere agian ez) baina bai hezitzaile onak. 

Zer egin gaztelaniara jotzen badut batzuetan? 

Parte hartzaile batzuk beti erdaraz egiten didate eta batzuetan ohartu gabe ni 

ere gaztelaniaz hasten naiz. Zenbat eta gutxiagotan geratu, hobe. Gertatzen 

zaizunean, ohartzen zaren momentuan euskarara itzuli. Modu batzuk daude: 

· euskaraz egiten hasi segituan. 

· Elkarrizketatik atera (beste zerbait egiten hasi edo ixilik geratu) eta 

denboratxo bat pasatzean euskaraz itzuli elkarrizketara. 

· Zure buruari lelo bat jarri itzultzen lagunduko dizuna: ekin berriz ere, ni ere 

banaiz kaskagorra… 

Zer egin hezitzaile batzuen artean erdaraz egiten badugu? 

Garrantzitsua da, gutxienez jardueran zehar, zuen artean euskaraz egitea. 

Koherentzia ematen diogu gure lanari. Zuen artean erdaraz egiteko ohitura 

baduzue zaila izaten da euskara mantentzea. Hiru proposamen: 

· jarduera hasi aurretik zuen artean hitz egin. Adostu euskaraz egingo duzuela. 

· Batak besteari baimena eman atentzioa deitzeko. Hau da: hezitzaile batek 

edo batzuek gaztelaniara jotzen badute besteek baimena izan dezatela 

euskaraz egiteko eskatzekoa. 
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· Jolas edo dinamika bat sartu tartean. Adibidez, mezu sekretua, semaforoa… 

Erreferentziak 

GEU Elkartea, https://geuelkartea.eus/ 
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Lan tresna interesgarriak 

ZER NON 

Kirolerako entrenamendu fitxak www.kirolaeuskaraz.net 

Marrazki bizidunak http://marrazkiak.euskal-ecodings.com 

Antzerki-testuak www.teatro-testuak.com 

Karaokea, musika www.txantxangorria.eu 

www.badok.info 

www.kantuan.net 

Ipuinak entzuteko www.etxegiroan.eu 

Jolasak www.aisia.net/jolasak 

Youtuben: Txantxariak sartuta 

Hitz-jokoak www.xedera.com 

Bestelako webguneak www.txiki.net 

www.aisia.net 

www.emangiltza.com 

www.childtopia.com 

Jakin! Euskal triviala 

Aldizkariak www.karramarrodigitala.com 

Euskarazko produktuen katalogoa www.katalogoa.org 

Hiztegiak www.hiztegia.net 
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Euskara lantzeko adierazleak 

1. HEZITZAILEA BAI EZ 

Haurrekin euskaraz egiten dut, ulertzen ez badute haiei gazteleraz errepikatzen diet.   

Hezitzaileen edo helduon artean euskaraz egiten dugu.   

Aisialdian euskara sustatzeko baliabideak jaso ditut edo baditut.   

 

2. TALDE-INTERAKZIOA BAI EZ 

Helduarekin euskaraz egiten dute parte hartzaileek.   

Haien artean euskaraz egiten dute.   

Euskara ez dakienari laguntzen diote.   

 

3. JOLASAK EDO ARIKETAK BAI EZ 

Jardueraren azalpena euskaraz egiten dut eta beharrezko duenari, gazteleraz.   

Taldearen ezaugarri eta ezagutzaren arabera hizkuntzaren erabilera moldatzen dut.   

Jolasa, kirola edo ekintzaren inguruko lexiko zehatza euskaraz ezagutu eta erabiltzen 

dugu. 

  

 

4. HIZKUNTZA BAI EZ 

Jarduera euskaraz burutzen dut.   

Euskara lehenesten dut nahiz eta beste hizkuntza batzuk erabiltzen diren taldean.   

Taldeak euskara erabiltzen du.   

 

5. IRUDIA BAI EZ 

Kanpora begirako irudi, oharretan, euskara lehenesten dugu.   

 

6. TEKNOLOGIA BAI EZ 

Euskarazko baliabide teknologikoak erabiltzen ditut: Abestiak, filmak, aplikazioak...   

Komunikazioan euskara lehenesten dut (whatsapp, twitter, facebook, irratia…).   

 

7. TOKIA BAI EZ 

Euskara baliabideak ezagutzen eta erabiltzen ditut.   

Esparru euskaldunak sustatzen ditut edota esparruak euskalduntzen ditugu 

(euskarazko kartelak). 

  

 

8. ERREFERENTZIAK BAI EZ 

Taldeetatik kanpo erreferentzia euskaldunak bilatzen ditut.   

Gurasoak eta ikusleak euskaraz egiteko baliabideak eskaintzen ditut: leloak, 

abestiak… 

  

Euskaraz diren kanpo ekintzetan parte hartzea sustatzen dut: Kontzertu bat, bertso 

saioa… 
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Kultur aniztasuna balorean jarri 

Askotan esaten dugu, gure lana kultur aniztasunean heztea dela. Zer esan 

nahi du horrek? Bi esanahi nagusi dituela deritzogu. Alde batetik, beste jatorri 

batzuetako haurrekin hezkuntzan aritzea (arrazoi horregatik, hain zuzen ere, 

arreta behar duten zenbait egoeratan aurki gaitezke: diskriminazioa pairatzea, 

pobrezia jasatzea, tokiko gizartearen hizkuntza edo hizkuntzak ikasteko premia, 

ingurune berri batera egokitzeko beharra, lagun berriak egitea...). Beste aldetik, 

kultur aniztasunean hezteak ikasle orok (eta ez bakarrik jatorri atzerritarra edo 

bertakoa duenak) mundu anitzean era positibo baten bizi daitezen, hau da, 

norberakiko bereizgarri kultural ezberdinak dituen pertsonekin elkarbizi ahal 

izateko garatu beharko trebetasun eta jarrera bilduma da . 

Noizean behin gure buruari egin diezaiokegun galdera ea gure proiektua 

helburu hauek sustatzen ari ote den da. Jatorri ezberdineko pertsonen elkartzeak 

ez du berez, kulturartekotasuna bermatzen. Hezitzaile gisa, lan egokia garatu 

behar da kulturartekotasuna eman dadin. Beste galdera egoki bat honako hau 

izan daiteke: Ez al genuke pertsona hezitzaileok elkarbizitza-gaitasun horiek 

garatu beharko (eta ez bakarrik lan egiten dugun gazteen artean sustatu)? 

Jarrera bat lantzeaz ari gara. Ez da beharrezkoa asko jakitea beste pertsonen 

kultureei buruz (nahiz eta bestearentzat garrantzitsua zer den jakitea ondo 

datorren, kulturala izan ala ez). Gakoa jarrera enpatikoa, errespetua, beste 

pertsonengan interesa, erlazio positiboak... izatean datza. 

Ikasleak atzerritar bezala ez tratatzea oinarrizkoa da, bere atzerriko 

nortasunean ez tematzea. Goianeko haur eta gazte guztiak hemengoak dira, 

berdin du non jaio diren. Batzuetan entzuten dugu: «baina bere kulturan hau 

horrela egiten dute». «Bere kulturan?». Kultura bakarra, definitua eta jatorrizko 

herrialdekoa izan beharko balitz bezala. Seguru haur horrek bere familiaren 

jatorrizko herrialdearekin erlazionatutako bizipen kulturalak izan ditzakeela, baina 

era berean, hemen ari da hazi eta hezten eta hemengo edozein gaztek bezala, 

hemengo erreferentzia asko barneratuko ditu. Beraz, bertako bezala tratatua 

izateko eskubide osoa du. Honetaz gain, familia eta jatorri taldearen 
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erreferentziak izango ditu eta hauek, jatorri bereko jendearen artean oso 

ezberdinak izan daitezke. 

Modu honetan bakarrik lortu ahal izango gu identitate anitza, bertakoa 

sentitzeko aukera emango diona, hangoa izateari utzi gabe. Bata aukeratuz 

besteari traizioa egiten diola sentitu gabe. Badaude inongoak sentitzen ez diren 

gazteak. Sustrairik gabeko sentimendu honek gazte hauen artean kalte handia 

eragiten du, baita gizarte mailan ere. Hezkuntzaren bidez, hau ekiditen lagun 

dezakegu. 

· Ez da komeni ikasleak eta bere familiak etnikoki tratatzea. Cus-cusaren 

pedagogia deritzona baztertu behar dugu. Askotan autoktonook atzerriko 

jatorria duten pertsonen inguruan dakigunaren arabera jokatzeko eskatzen 

diegu: henna tailerra edo cus-cusa Marruekosetik bazatoz, tea prestatzea 

saharauia bazara, bongoak jotzea Afrikako beste zenbait herrialdetatik 

etorritakoei… Herrialde aberatseetako etorkinei eta bertako pertsonei ez zaie  

besteen aurrean performance etnikoak egitea eskatzen; izan ere, bertako 

jendeak gehienetan ez dute bere burua “etnikoa“ gisa ikusten (horregaitik 

festa batera esaterako, Eroskiko patata poltsak eraman ditzakete), besteak 

dira etnikoak eta horregatik, denbora guztian jatorrizko herriko gauza tipikoak 

egin behar dituzte. 

· Erlatibismo kulturalaren arriskua hor dago, hots, beste kultura batzuetatik 

datorren guztia azterketa kritikorik gabe onartzea, horretan ez erortzen saiatu 

beharko gara. Gure proiektuak balore ezagun batzuk ditu eta gerta daiteke, 

gure gazteen familiek %100ean hauek ez partekatu ezta praktikatzea ere. 

Bertako kulturan, adibidez, gizen edo zaharren aurkako fobiak, lehiakortasun 

gaixotia, homofobia eta lesbofobia… aurki ditzakegu. Guk ez dugu lehenago 

halako jarrerarik ez sustatu edo defendatuko nahiz eta gure artean hala 

jokatzen duten familiak egon. Guretzat oinarrizkoak dira esaterako genero 

berdintasuna eta dibertsitate afektibo-sexualaren aitortza, eta hauek gogoan 

izan behar ditugu bai gure diskurtsoan baita gure eguneroko praktikan ere. 

· Gure neska-mutikoak, kasu batzuetan, jarrera eta praktika matxistak, 

lesbofobo eta homofoboak, elitista eta klasistak, txirotasunfobia… dituzten 
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familietatik etor daitezke. Gu geu ere, hezitzaile gisa, ez gaude jarrera eta 

praktika hauetatik libre. Ez da gure zeregina familia hauek eraldatzea (nahiz 

eta gure lanaren eragin positiboa eurenganaino heldu daitekeen), neska-

mutikoei bestelako eredu eta bizipenak eskaintzea da gure egitekoa. 

· Familiekin dugun harremana eraikitzailea izatea garrantzitsua da, haiekiko 

dugun harremana gure iritzi eta epaiek ez baldintzatzea lortu behar dugu 

(«familia hau arrazista, matxista… da»). Familiekin dugun harremanak 

errespetuzko elkarrizketa erraztu beharko du, seme-alabaren heziketa 

prozesuari buruzko negoziaketeei bide emanez. Nahiz eta guztiz ez 

konektatu beraien ideia eta balioekin, familiekin onarpenetik erlazionatzea 

garrantzizkoa da. Entzun, ulertu, tratu ona eman beharko genieke nahiz eta 

haiekin guztiz ados ez egon… ez dugu ahaztu behar gure benetako helburua 

neska-mutiko hori dela eta berak, bere familiarekin behar den elkarrizketa 

guztia merezi duela. 

· Familia batekin sortu daitekeen desadostasun baten aurrean, zer den 

garrantzizkoa (gure balore nagusiak) eta zer ez (negoziatu daitekeena) 

ondo desberdindu beharko genuke. Adibidez, neskatoa igeriketa ikastarora 

joaten ez denean, beharbada, bainujantziaren neurria negoziatu dezakegu 

edo aldagelaren erabilera intimitatean (gure heziketa proiektuan bigarren 

mailako eztabaidak izan daitezke azken hauek, neskaren parte hartzea berriz, 

lehenengo mailakoa izanik). 

· Sortzen den edozein arazoren aurrean ez zaio familiaren kulturari errua 

egotzi behar. Badira, jatorria dena delakoa izanik ere Salvame 

programarekin harrapaturik dauden familiak, aurrez prestatuko janariarekin 

elikatzen direnak edota txakurra bide ertzean abandonatu dutenak…, finean, 

familia bakoitza den bezalakoa da eta ez da dena kulturala. Pertsona edo 

gizabanako faktorea ahaztu gabe, familian dena homogeneoa ez delako. 

Ama eta aitaren, biak egon ezkero, jarrerak, ideiak eta praktikak ezberdinak 

direla aurkitu dezakegu. 

· Atzerritako jatorria duen neska-mutikoa ez dugu bere kulturaren 

ordezkaritzat hartuko. Islama banderatzat hartuz atentatu bat burutu 
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denean, gerta daiteke baten bat gazte musulman batengana joatea gai honi 

buruz hitz egitera, gazte hau atentatua burutu dutenen talde berdinekoa balitz 

bezala! Eta gazteak errekurtsorik gabe, defentsibara jar daiteke 

planteamendu faltsu horretan. Gure gazteak horrela tratatzea ondorio txarrak 

izango ditu zalantzarik gabe, beteko den autoprofezia bihurtu liteke. 

· Auzokide ijitoak ez dira etorkinak eta ez da zuzena biztanleria talde honi 

buruz hitzegitean horrela adieraztea. Izatekotan, bada mendeetan zehar 

diskriminazioa jasan duen kolektiboa eta neurri handi batean, oraindik gaur 

egun, desabantaila soziala pairatzen duena. Badira atzerriko jatorria duten 

bizilagunekiko jarrera positiboa duten hezitzaileak  baina ijitoekiko jarrera 

negatiboa dutenak, kolektibo honen inguruan zabaldutako estereotipoak bere 

egin dituztelako askotan ijitoekin hartu eman zuzenik izan gabe. Hezitzaile 

batentzat une oro da egokia bere burua aztertu eta talde sozial ezberdinei 

buruz dituen iritzi orokorrak berrikusteko. Estereotipo eta aurreiritziak ez dira 

bide lagun onak talde hauetako auzokideen seme-alabekin lan egiteko eta 

hezitzaileak, zentzu honetan bere burua aztertu eta berrikusi beharko du. 

· Adi alderdi sozioekonomikoarekin. Atzerritar jatorriko eta ijito ikasleetako 

batzuk desabantaila sozioekonomikoan aurki daitezke. Arreta jarri beharko 

dugu adibidez ekipamenduan (jantzi eta oinetakoak), kuoten ordainka eta 

bidaietan, edota jai baterako zerbait prestatzeko eskatzen diegunean 

esaterako. Gure gaztetxoen egoera ekonomikoa kontutan hartuz bidezko 

parte hartzea ahalbidetu beharko dugu. 
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Kultur aniztasunarekiko errespetua lantzeko adierazleak 

1. HEZITZAILEA BAI EZ 

Haurrekiko eta haien familiekiko etiketak, epaiak ekiditen ditut.   

Ez naiz erlatibismo kulturalean erortzen, Goianeko baloreak eta mugak ezagutzen ditut.   

 

2. TALDE-INTERAKZIOA BAI EZ 

Taldean eman daitezkeen botere harremanetaz kontziente naiz eta hori saihesteko 

baliabideak jartzen ditut. 

  

Taldean ematen diren familiaren jatorriaren araberako taldekatzeak orekatzen ditugu.   

Jatorriaren araberako gutxiespenik ez dugu onartzen.   

 

3. JOLASAK EDO ARIKETAK BAI EZ 

Nere taldean dagoen aniztasuna kontutan hartzen dut ekintzak antolatzean.   

Taldean dagoen aniztasuna, interesa, jakintzak… aprobetxatzen ditut, fortzatu gabe 

taldea aberasteko. 

  

 

4. HIZKUNTZA BAI EZ 

Errealitate guztiak isladatzen ditu hezitzailearen diskurtsoak, inor kanpoan utzi gabe.   

Hizkuntzak ez dira inor baztertzeko erabiltzen.   

Euskara guztion hizkuntza inklusibo gisa erabiltzen dugu.   

 

5. IRUDIA BAI EZ 

Erabiltzen dudan iruditegian elkartearen baitan dagoen kultura aniztasuna isladatzen dut.   

 

7. TOKIA BALIABIDEAK BAI EZ 

Kultur aniztasunak desberdintasun sozioekonomikoekin daukaten loturaz jabetuta, 

irizpide hauek beka eta harrera egitean kontutan hartzen ditut. 

  

Goianeko parte hartzaile guztiek ekintzak burutzeko beharrezko dituzten baliabideak 

izatea bermatzen dut. 

  

Hiri mailako baliabideak haur guztiei ezagutarazten dizkiegu.   

 

8. ERREFERENTZIAK BAI EZ 

Jatorri desberdinetako erreferentziak probesten ditut (saski jokalari bat, guraso bat, 

begirale bat…). 

  

Kultura desberdinetatik gure baloreekin bat datozen erreferentziak erabiltzen ditut.   
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Auzo komunitatea 

Goian komunitate proiektua diogunean zertaz ari gara? Auzoan, auzoarekin 

eta auzokideekin hazten doan ekimena dela gurea, hortarako ezinbestekoa da 

berau ezagutu eta bere errealitateaz bustitzea. Gure auzoan ezaguna bihurtu zen 

«harrien atzean auzo bat bizi da» esaldia, alegia instituzioetatik bultzatu izan den 

auzo ereduak ez dituela auzokideon beharrak aintzat hartu eta, gehiegitan, 

bisitarientzat erakargarria izan zedin esku hartzeak lehenetsi direla adierazten 

duena. Zer auzo bizi da baina harri horien atzean? Zeintzuk dira bertan bizi 

garenon beharrak eta nola asetu? 

Alde Zaharraren egunerokotasuna bizi eta ezagutzen hasi ezkero, 

auzokideon aniztasuna izango da antzemango duzun lehen ezaugarria, anitzak 

gara jatorri aldetik, kultura aldetik, biografia aldetik, gaitasun aldetik… Auzokoak 

ezagutzen hasten bazara, behar desberdinak dituztela konturatuko zara, askok 

bizi baldintza gogorrak dauzkatela auzoan, egoera ekonomiko gogorra, jatorri 

edota sinesmen arrazoiengatik zokoratuak direla agian edota aiton eta amona 

asko urteak daramatzatela etxetik irten ezinik… Etxebizitzek arazo larriak dituzte, 

zonalde batzuetan bereziki, egoera prekarioan aurkitzen dira. Santo Domingo 

kaleko egoera da honen adierazle nagusiena egun. 

Gure auzoak elkar ezagutu eta gozatzeko esparru ireki gutxi ditu bere egitura 

berezia dela eta, auzoko betiko komertzioa gutxinaka desagertuz doa… hau 

guztia ere gertatzen da harri horien atzean. 

Honen aurrean, auzo komunitatea eraiki eta bultzatzearen aldeko apostua 

egiten dugu auzoko pertsona eta eragile desberdinek. Auzokideon artean 

antolatu eta elkarrekin lan eginez, gure desberdintasunak aintzat hartuz eta 

elkartasunez jokatuz hain zuzen. Komunitate pragmatiko baten aldekoak gara 

beraz, praktikoa izatea nahi dugu, egingarria. Hori hala izan dadin, beharrezko 

ditugu konpromisoa eta parte hartzea eta ardurak gure gain hartzea. Ezagunak 

ditugu lanabes hauek gurean, Alde Zaharrak bere bereak ditu dagoeneko: 

· auzolana: komunitatea hobetzeko egiten den lan kolektiboa da. Egun lan 

bolondresari erreferentzia egiten bazaio ere, aintzinan komunitatearen parte 

ziren guztiek komunitate hori hobetzeko egin beharreko lana izendatzeko 
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erabiltzen zen. Gurean, auzolana frontoia berreskurapena izan liteke adibide 

ederra. 

· Elkarrekiko babesa eta laguntza: guztiok aseturik ez dauzkagun behar 

material, afektibo edo dena delakoak ditugu. Modu berean, guztiok dauzkagu 

konpartitzeko gaitasun, abilidadeak, afektuak, jakintzak… Auzokideon artean 

konpartitzeko ariketa horiek, elkarren arteko babes sareak sortzeko lehen 

pausuak izan daitezke (Auzoko, Sukaldean Solasean, Hazierak…, honen 

eredu izan daitezke). 

· Auzo elkartasuna: auzoak auzokide batzuek diskriminazioa jasan izan 

dutenean auzokide horiei babesa eskaintzea, esaterako Gasteizko 

komunitate magrebiarrak arrazakeria instituzionala jasan izan zuenean 

auzoan egin zen errekonozimendu ekitaldia. 

· Autogestioa: horizontaltasuna (bai antolaketan baita ekintzaren 

garapenean) oinarri duen auto antolaketa modua da, komunitateak dituen 

baliabideekin eta instituzioekiko menpekotasunik gabeko ekimenak dira. 

Auzoan Zaharraz Harroko jaien antolaketa esaterako.  

· Saretzea: auzoko eragile desberdinen artean konplizitateak batu eta 

elkarrekin lan egitea da. Auzo mailako problematikei era bateratuan 

erantzutea (Eskolaren aldeko kanpaina, Azao plataforma…). 

· Komunitate dimentsioa: norberaren beharretatik behar kolektiboetara salto 

egiten dugunean, auzoko pertsona eta talde batzuek arrazoi 

desberdinengatik (adina, egoera ekonomikoa, osasuna…) behar 

berezituagoak dituztela konturatuko gara. Auzo mailan egoera horiek 

hobetzeko ekimenak abian jartzen baditugu, komunitate dimentsioa ematen 

diogu gure lanari. Egun Caritasek, Saregunek, Berakhak, Osasun Zentroko 

komunitate taldeak…, halako ekimenak burutzen dituzte egunerokoan. 

Eta guk egitasmo gisa, zer eskeini dezakegu komunitate horren eraikuntzan? 

Ba gure eguneroko zereginean dugu lanabes ezinbestekoena haur, gazte eta 

helduekin harremanean oinarritzen baita gure proiektua eta harreman horiek 

eraikitzea, zaintzea eta sustraitzea da edozein komunitateren eraikuntzan oinarri. 

Baina badira ere Goianen egunero praktikan kontutan izan ditzakegun bestelako 



 

  
 

 

35 
 

 

kontuak, erabiltzen ditugun esparruen ezaugarritzea, auzoko eragileekin 

elkarlana edota ezagutza, auzoko errealitatea kontutan hartzea plangintzatzean, 

bertako komertzio eta denda txikietan kontsumitzea edota inguruko eragileekin 

saretzea auzo komunitate horren eraikuntzan aurrera egiteko.  

Auzo izaera garatzea amaierarik gabeko prozesua da. Helburu gisa jartzen 

dugu gure proiektu guztietan, baina noiz lortzen da? Auzo izaera eginez goaz, 

aldakorra da prozesuan parte hartzen duten protagonisten araberakoa, momentu 

batzuetan oso intentsoa (Zaharraz Harron, esaterako, auzoko jaietan) eta 

besteetan oso lausoa… Sarean lan egitea gure jardunean oso garrantzitsua da, 

auzoko beste eragileekin harremanean, horrek aukerak eta eragina biderkatzen 

laguntzen digu. Gurean parte hartzen duten haurrek mugimendu feministarekin 

batera bideo bat egin dezakete, Zaharraz Harroko jaietan auzoko merkatarien 

produktuak batu, adinduen erresidentziarekin batera baratzea martxan jarri edota 

Osasun Zentroko erizainekin tailer bat egin. Goianeko zikloa bukatzen 

dutenerako auzoko eragile eta kolektibo desberdinen argazki orokor bat izan 

dezakete, elkarlanean ibili dira askorekin eta auzo horren parte sentitzen dira edo 

gara, hobe esanda, guztiok baikara prozesu horretan protagonista. 

Erreferentziak 

Hausnarketa hau Gasteizko Alde Zaharreko auzokideen elaborazio 

kolektiboaren espresioa da. 
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Komunitatearekin lotura lantzeko adierazleak 

1. HEZITZAILEA BAI EZ 

Auzoko baliabideak ezagutzen ditut (Hala Bedi, Saregune, frontoia, musika eskola…) 

eta talde dinamikarako erabiltzen ditut. 

  

Taldetik haratago doazen ekimenak elkarlanean antolatzen ditugu (adinduekin…).   

 

2. TALDE-INTERAKZIOA BAI EZ 

Taldeetan auzo errealitateaz edo arazoetaz hitz egiten da.   

Taldean auzoa hobetzeko proposamenak egiten ditugu eta gure ideiak konpartitzen ditugu.   

Guztion ongizatea eta elkartasuna taldeetan lantzen dugu.   

 

3. JOLASAK EDO ARIKETAK BAI EZ 

Beste taldeekin auzo mailako ekimenen batean parte hartzen dugu.   

Komunitate lan zehatzak egiten ditugu: karteleo, portaleo…   

 

5. IRUDIA BAI EZ 

Auzoko irudi positiboa zabaltzen dugu.   

Auzoko errealitate anitza isladatzen dugu.   

 

6. TEKNOLOGIA BAI EZ 

IKTen bitartez, talde guztiek haien berri ematen diote auzoari.   

IKTen bitartez talde guztiek auzoa ezagutzeko ariketa bat egiten dute.   

Komunitate jarduerak sare sozialen bitartez zabaltzen ditugu.   

 

7. TOKIA BALIABIDEAK BAI EZ 

Auzo mailako baliabideak lehenesten ditugu.   

Auzoan dauden baliabide eta espazioetan ardurak hartzen ditugu.   

Beste elkarte edo baliabide batzuekin batera proiektuak elkar lanean egiten ditugu.   

 

8. ERREFERENTZIAK BAI EZ 

Auzo mailako herri mugimenduekin elkarlana egiten dugu   

Elkartetik kanpoko pertsonak bilatzen ditugunean jardunaldi edota 

irakaspenetarako… auzokideak lehenesten ditugu. 

  

 


