
GIRO SOZIALA: 

 

ZEIN ALDAGAIETAN ERAGITEN DUEN: 

● Identitatea eta partaide izatea: Gela indartzen da, ikasleei buruz modu baikorrean hitz 

egiten zaie gurasoei eta gainontzeko irakasleei. 

● Kooperazioa: Berdinen arteko lankidetza sustatzen da, bai gelan eserita egoteko moduan, 

bai ikasgaietan. 

● Lehiarik ez: Bakoitzaren lorpenak soilik aintzat hartzen dira, eta egindako ahalegina 

azken emaitza bezain inportantea da. 

● Eragina: ikaslea entzuten da, erabakietan eta taldean sortutako gatazketan kontuan 

hartzen da. 

● Ongizatea: Ziur sentitzen dira, konfiantzarekin, bullingnik gabe, giro atsegin eta baikor 

batean. 

● Argitasuna: Arauetan, errutinetan, gauzak argi daude. 

● Inguru fisikoa: Ingurune fisikoa egokia da, beraiek sortua, beraiek girotua eta atsegina.  

 

GAKO URRATSAK 
 

3.1.Ikasle bakoitzari buruzko ezagutza, elkarrizketak eginaz, jarduera desberdinak 

planteatuz, borobilerako denbora hartuz, giza bingoak eta abar (1, 2, materialak) 

 

3.2. 3-5 Arau Positibo sortu gelako guztien artean euren arteko harremanei buruz. 

 

3.3. Giza sustapen sistematikoa eta ebaluazioa (zerekin daude gustura irakasleak eta 

ikasleak, zertan dira onak). 

 

3.4. Autonomia bultzatu ikasteko beharrezkoak diren estrategiak azpimarratuz eta gela 

antolatuz. 

 

3.5. Berdinen arteko tutoretza: ikasten ikasleen artean elkarri lagundu.  

 

3.6. Egunero eta ikasgai bakoitzaren ostean ebaluazio positiboak modu sistematikoan. 

 

3.7. Kooperatu: Gauzak elkarren artean egin (proiektuak, arte lanak, ikuskizunak e.a) 

 

3.8. Gelarentzat eta/edo bakoitzarentzat gure helburua izan. 

 

3.9. Eredugarri: Ikasle onak gainontzekoentzat eredu bezala jarri. 

 

3.10. “ X-ren eguna”:  Ikasle batek arreta guztia bereganatzen duenean (jolas bat ekarriz, 

famili parodia bat, etxeko sekreturen bat e.a) 

 

3.11. “Lagun ezkutua” ekimena. Ikasle bakoitzak lagun ezkutu bat izango du, lagun horri 

laguntza eta babesa eman beharko dio baina bera ohartu gabe, bera baita lagun “ezkutua”. 

Astearen amaieran taldean elkartzea egingo da eta bakoitzak bere ustez zein den bere lagun 

ezkutua esan beharko du eta zergatik uste duen bera dela adieraziko du.  Babes gehien eman 

duenak bestea ohartu gabe, izango da irabazlea. 

 



3.12. Ikasketa kooperatiboen estrategiak erabili (Johnson & Johnson) 

 

3.13. Gatazken ebazpena edo gelako gatazkan irtenbide sorta: denbora utzi gelako gatazkak 

bideratzeko eta irtenbiderako eredu berriak bilatzeko. 

 

3.14. Gure emozioak. Bakoitzak bizi dituen bizipenak espresatzen jakitea, eskaerak eta 

beharrak egiten jakitea, eta gelako giroak lagundu diezaiola hori egiten. 

 

3.15. Ekimen solidario batean parte hartu. (besteei lagundu) 

 

3.16. Guztion artean ikasgela apaindu. 
 

3.17 Ikasgelaren antolaketa (mahaiak, loreak, marrazkiak e.a) 


