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Zer aurkituko duzu liburu honetan?

Esku artean duzun liburuak azken urteetan Euskal Girotze Barnetegietan era-
bili diren dinamikak eta teknikak biltzen ditu.

Dinamika/teknika horiek sailkatzerakoan, haiek duten helburu nagusia izan
dugu kontuan. Horretarako, bederatzi funtsezko ardatz edo helburu idenfi-Ā
katu ditugu, eta dinamika/teknika bakoitza haietako batekin lotu. Ez da lan
erraza izan, kasu gehienetan bakoitzak helburu bat baino gehiago duelako
jomugan, edo ardatz bat baino gehiago ukitzen duelako.

Beharrezkoa da funtsezko ardatz guzak Ābatera kontuan hartzea egonaldiak
modu orekatuan aurrera egin dezan, benetan taldea eta pertsona indartu
daitezen. Nekez landu daitezke ardatz hauek modu isolatuan, guzak Ābatera
baitoaz txirikorda bat osatuz; bata ukitzen eta mugitzen ari garenean bes-
teak ere ukitzen eta mugitzen ari gara, Rubiken kuboa balitz bezala, non ku-
boaren alde batean egindako aldaketak besteetan ere aldaketak dakartzan.

Egonaldia, beraz, elementu guzak Āongi arkĀulatuz osatzen da, pixkanaka-
pixkanaka. Funtsezko ardatz horietakoren bat falta bada edo oso ahula bada,
egonaldiak kalitatea galduko du eta ziur asko ez du bere helburua beteko.

Liburu honetan eskura dituzun dinamika/tekniken erabilerak planteamendu
orokor nagusi bat du oinarrian: taldea osatzen duten norbanakoak “gorputz
senpenĀtsalariak” direla. Hori horrela izanik, dinamika/teknika batzuek sen-
menduen Āeremu zabala dute jokaleku. Beste batzuek, aldiz, gorputzarekin
dute zerikusia: kontaktu fisikoa, espresio mota ezberdinak... Azkenik, ikas-
teko eta pentsatzeko uneak sortuko dituzten dinamikak/teknikak daude.

9
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Esaldi horiek barnetegietan egondako ikasle batzuek esanak dira. Baina… zer
dira Euskal Girotze Barnetegiak?

Euskal Girotze Barnetegiak Euskal Eskola gara, euskaldunon eskola; eta la-
nean han dihardugunok ere bai. Gurean ez dugu testu libururik, ez da egiten
azterketarik, baina eskola gara. Eskolaren parte bat eta, era berean, eskola
guzenĀtzako laguntza-zerbitzua. Laguntzeko gaude; eskolan euskarak bere
tokia izan dezan normaltasunera iristen laguntzeko.

Euskal Eskolak ikasleari euskararen ezagutza ez ezik, hura erabiltzeko aukera
ere eman behar dio. Hitz egiten ezin da ikasi hitz egin gabe. Igeri egiten ikasi
nahi duenak igerilekuan nola, horrelaxe murgildu behar du euskararen ure-
tan, euskaraz hitz egiten ondo ikasiko badu behintzat. Eta jakina, guk lagundu
egin behar diogu euskararen erabileraren uretan murgiltzen.

Horretarako, haurra girotu egin behar dugu, erakarri, hurbildu. Hurbiltasu-
nek Ābakarrik eman dakiokeelako beharrezko berotasuna, bere gogoa haus-
potuko duena. Bere lekuan jarrita bakarrik ulertuko ditugu bere nahi eta
ezinak, haren zalantzak, haren gogoa. EnpaaĀk.Ā

Horretarako daude Euskal Girotze Barnetegiak: ikaslea girotzeko, euskaraz
girotzeko. Eskolak Āatera, eta barnetegian, aparteko etxe eta giro batean,
bestelako giro batean murgiltzeko, barneratzeko, euskaraz eta euskarak.Ā

Barnetegietan jolastu egiten dugu… eta sentu, Āgozatu, hitz egin, komuni-
katu, abestu, mobaĀtu, berba egin, dantzan, mozorrotu, lagundu, mintzatu,

«Barnetegian ondo tratatua sen�tu naiz». (Malen)

«Euskaraz ere ondo pasa daiteke». (An�on)

«Talde bat garela konturatu naiz». (Itsaso)

«Monitoreak ez ditut inoiz ahaztuko». (Aimar)

«Ulertu dut zer den euskara». (Maria)

«Orain hobeto ezagutzen ditut gelako lagunak eta irakaslea».
(Iñaki)

«Ama, oso pozik ibili naiz barnetegian, datorren urtean ere
joan nahi dut». (Ane)

HITZAURREA

Zer gara?
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hausnartu, mendian ibili, natura ezagutu, harritu, alaitu, irribarre egin, mai-
tatu, saiatu, hizketan jardun, errespetatu, bizi...

Horiek denak dira barnetegietako aditzak. Euskal Girotze Barnetegietan hori
dena egiten baitute ikasleek; eta, horrela, euskararekiko harreman berri bat
atzematen dute, girotu egiten dira eta euskara barneratzen dute. Guk gerora
fruitua eman dezakeen hazia ereiten dugu. Horretan saiatzen gara behintzat.

Eta ahalegin hori eskolak Ādatorkigun irakaslearekin batera egin nahi dugu,
eta egiten dugu. Barnetegiko gure lanak indar handiagoa du, han abiatutako
prozesuak eskolan jarraipena baldin badu. Eta horretarako, bistan da, ira-
kaslearen konplizitatea ezinbestekoa dugu. Barnetegiko monitoreok ikaste-
txeko irakaslearekin eskuz esku egin behar dugu girotze lana, taldearen izaera
kontuan izanda eta ikasleen premietak Āabiatuta. Eta hori, ondo, irakaslea-
rekiko lankidetzarekin bakarrik egin daiteke.

Azalpen eta datu historikoak

2010ean Euskal Girotze Barnetegien 25. urteurrena ospatu genuen. Egun
hartako ospakizunean, bost barnetegietako orduko monitore guzak Āelkartu
ginen, baita aurrek Āibilitako batzuk ere.

Bestelako edozein urteurren-ospakizunetan bezala, barnetegiotako begira-
leok ere egun hura iragana oroitzeko baliatu genuen, emandako urratsez go-
goratzeko.

Egun hartan Euskal Herriko geografiako hainbat herri elkartu ziren gure oroi-
tzapenetan: Euba, Gaztelu, Alkiza, Plentzia, Elgoibar, Segura, Espejo, Barria,
Urduña eta Lemoiz. Herri horietan denetan egon baita barnetegia, Euskal Gi-
rotze Barnegien historiako uneren batean.

Lehenengo barnetegia 1985ean sortu zen Bizkaiko Zornotza udalerriko Euba
auzoan. Atzerago jo beharra dugu, hala ere, barnetegien jatorrira iritsi nahi
badugu: barnetegien sorrera ekarri zuten lege eta erabakietara.

� 1982. Azaroaren 24ko Oinarrizko Legeak dioenez, euskararen erabilera arau-
tzekoak, ikasleek nahitaezko ikasketak bukatzen dituztenerako bi hizkuntza
ofizialak, euskara eta gaztelania, ahoz eta idatziz, behar bezala ezagutu
behar dituzte.

11
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� 1983. Abuztuaren 1eko Aginduak dioenez, Hezkuntza Sailak beharrezko
neurriak hartuko ditu eskola giroan euskararen erabilera bermatzeko.

� 1985. Aurreko lege eta aginduak oinarri hartuta, ekainaren 17ko Aginduz,
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Euskal Girotze Barnetegiak eratzea era-
baki zuen.

� 1985. Irailean lehenengo barnetegia zabaldu zen Euban (Zornotzan).

� 1988. Eubako barnetegiaren emaitza onak ikusita, Sailak bigarren barnete-
gia zabaltzea erabaki zuen. Gipuzkoako Gaztelu herrian kokatu zuten.

� 1990. Barnetegiak bidea egiten ari ziren. Ordurako proiektua sendotuta ze-
goen. Eta Sailak barnetegien sareari egitura finkoa ematea erabaki zuen:
maiatzaren 29ko Dekretuak barnetegien sorrera eta jarduera arautu zuen.
Urte hartako ekainaren 19ko Aginduak zehaztu zuen barnetegietako langi-
leen osaera, eta lanpostuak betetzeko merezimendu-lehiaketarako deial-
dia egin zuen.

� 1990. Alkizan hirugarrena ireki zuten. Barnetegien sarea osatzen ari zen.

� 1990. Ordura arte Euban egondako barnetegia Plentziako aterpetxera pa-
satu zen.

� 1991. Laugarrena iritsi zen. Aurrekoetan bezala, barnetegiak mendi aldera
jo zuen, baserri batean zabaldu baitzen. Elgoibarren izan zen, hango Au-
bixa baserrian.

� 1996. Segurak ateak zabaldu zizkion bosgarren barnetegiari. Era horretan,
osatuta geratu zen bost barnetegiko sarea; gerozk, Āhorretan geratu baita
kopurua.

� 1997. Urte hartan Barnetegien Antolamendu Batzordeak bost eguneko ego-
naldi batzuk egitea erabaki zuen, proba moduan, Alkizan eta Plentzian. Or-
dura arte, lehenengo barnetegia sortu zenek, Āegonaldiak 12 egunekoak
izan ziren, bi aste jarraian, tarteko asteburua barne.

� 1998-1999. Bost eguneko egonaldien probak egin eta haien balorazioa on-
tzat jota, 1999-2000 ikasturtek Āaurrera egonaldi guzak Ābost egunekoak
izan dira barnetegietan.

� 1999. Ikasturte hartan, barnetegien sareak Araba aldera jo zuen, Espejora.
Ordura arte Gaztelun egondakoa ordezkatu zuen Espejokoak. Lurraldeta-
sunaren ikuspegik, orĀekatu egin zen pixka bat barnetegien sarea.

12
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Beraz, 35 urte!
Eta 5.250 egonaldi antolatu…
ia 125.000 ume eta gaztetxo…
ia 12.000 eskolatako irakasle…

ia 120 irakasle-monitore…
90 sukaldari eta etxeko zaindari…
24 administrari eta aholkulari…
254.456 bisitari gure webean…
eta milioika bizipen hunkigarri! 

� 2005. Espejoko aterpetxean egin beharreko obrak zirela eta, barnetegiak
aterpetxe hura utzi eta Barriara jo zuen. Barnetegiak Arabako lurretan se-
gitzen zuen.

� 2009. Espejon gertatutako gauza bera gertatu zen Plentzian: hango ater-
petxea eraberritu egin behar zutela-eta barnetegiak beste batera jo behar
izan zuen, Urduñakora.

� 2011. Urduñakoa, nolanahi ere, behin-behineko urratsa izan zen barnete-
gien historian. Han bi ikasturtez egon ondoren, barnetegiak Lemoizera jo
zuen, Lemoizko Goikomendi baserrira.

� 2017. Alkizakoa itxi eta Hondarribian zabaldu zen.

13
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METODOLOGIA1
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Atal honetan gure metodologiaren bilakaera azalduko dizugu, eta bilakaera
horretan izan ditugun itsasargiak eta zer iturburuetak edan dugun.Ā

Gure metodologiari buruzko ikuspuntua aldatu zen garaian, probak egiten
hasi ginen eta, proba horiek egitearekin batera, hemen eta han material eta
ideien bilaketari ekin genion.

Bilaketa horretan PNL (Programazio Neuro LinguiskĀoa) teknikekin egin ge-
nuen topo eta handik gure ibilbidean lagun izan genitzakeen ideia batzuk
hartu genituen.

PNLrekin batera Klaus W. Vopel psikologoa aurkitu genuen. Berau, psikolo-
gia posiboan, Ātalde dinamiketan eta elkarrekintza jolasetan da aditua. Bere
liburuetan ezagututako dinamika batzuk probatu genituen gure lan espa-
rruan. Horretaz gain, berak talde animatzaileentzako ematen dituen aholku
eta proposamen batzuk gurera egokitu genituen.

Garai beretsuan NOLEGA atalak proposatutako BAGA izeneko lan talde bat
eratu zen. Lantalde honek sortu zituen materialen artean 100 ideia zuk nahi
duzunerako liburuxka dago, non azaltzen diren gure egonaldietarako inte-
resgarriak diren zenbait ideia, proposamen eta aholku.

Aurreko lan taldea hauspotzeaz gain, NOLEGA atalean urte asko eman zituen
Iñaki Artolarengandik Masa Kri�koaren kontzeptua eta gure lanerako bera-
ren aplikazioa jaso genituen.

Metodologia atal honetan eraldaketa-prozesuei buruzko azalpentxo bat ere
aurkituko duzu. Eraldaketa-prozesu hauek guk geuk, monitoreok, bizi izan
genituen Elhuyar Aholkularitza taldearen eskuk.Ā

Ikusten duzunez gure ibaiaren emaria aberastu duten ibai adar asko izateko
zortea izan dugu. Liburuxkaren atal honetan duzu horien azalpen laburra. 

1 METODOLOGIA
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1.1. METODOLOGIAREN BILAKAERA

METODOLOGIA

Orain dela urte batzuk aldaketa edo eraldaketa prozesu ba Āekin genion bar-
netegian, lan egiteko moduari dagokionez. Ikuspuntu aldaketa bat izan ge-
nuen eta horrek dezenteko aldaketa ekarri du.

Urtetan egon gara haur taldeak eta irakasleak hartzen eta gehienetan emai-
tza onak lortu izan ditugu. Normalean, haurren euskararen erabilera handitu
egiten zen egonaldian eta gainera haurrek ondo pasatzen zuten eta denbora
luzez gu horrekin gustura geratzen ginen.

18
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Hala eta guzz Āere, konturatzen ginen gure lorpen hori erabilerari dagokio-
nez behintzat oso iraupen laburrekoa zela. Normalean, egonaldiak irauten
zuen bitartean erabilera igotzen zen, baina egonaldia bukatutakoan berriro
lehengora itzultzen zen. Oso epe laburreko emaitzekin ari ginen. Barnetegiko
errefortzuak irauten zuen bitartean haurren hizkuntza portaera aldatzen zen,
baina gero berriro jaitsi egiten zen. Epe motz horretak Āepe luzeago batera
joateko beharra sumatzen genuen.

Ikusten genuen, neurri handi batean behintzat, barnetegian ematen zen al-
daketa iraupen laburreko aldaketa zela, behartua. Gu ibiltzen baikinen hau-
rren atzek Ā«mesedez euskaraz», «egin euskaraz», «zertara etorri zarete
hona?», «ez al dakizue hemen euskaraz egin behar dela?» eta antzekoak esa-
ten. Era behartu horretan lortutako aldaketa oso azalekoa eta iraupen labu-
rrekoa zen, eta gainera atzek Ākontu eske ibiltzeak askotan giroa zapuztu eta
tentsionatu egiten zuen.

Bestalde, erabiltzen genituen jolasak eta dinamikak lehian oinarritzen ziren,
oso jolas ikusgarriak ziren, tramankulu handiak, eskolan erabiltzeko zailak.
Gure jolasetak Ālehia kentzea erabaki genuen, bestela bekĀoek izaten zute-
lako arrakasta, kiroletan onak zirenek, edota akademikoki argiak zirenek. Pen-
tsatu genuen gure dinamiketan ez zuela egon behar inorentzako porrot
arriskurik, ez eta inorentzako arrakasta ziurrik. Hau da, guzenĀtzat balio behar
zutela.

19
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Orduan bi esaldi handi jarri genituen gure bulegoan, batak zioen:

«Be�koa egiten baduzu, be�koa lortuko duzu»

Eta besteak:

«Probatzen duenak badaki, probatzen ez duenak ez daki»

Zalantza-uneetan hormara begiratu eta esaldi horiek irakurtzean indar pixka
bat eta adore pixka bat jasotzen genuen.

1.1. METODOLOGIAREN BILAKAERAMETODOLOGIA1

Hemendik eta handik bilatzen hasi ginen, Nolegak Āzetozen haize berriak iri-
tsi zitzaizkigun, Elhuyarrekoen laguntza ere jaso genuen eta konturatzen hasi
ginen esku artean genuen gaian zer garrantzitsuak ziren emozioak eta sen-Ā
menduak, balioak, usteak, sinesmenak, etab. Ordura arte lantzen genituen,
baina era ez kontzientean; barnetegietan be Ālandu izan dira, baina ikusten
hasi ginen agian era kontzienteagoan, era sistemakĀoan, era planifikatuan
landu zitezkeela.

20
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Ordura arte haurren euskararen erabilera neurtzen denbora asko pasatzen
genuen, astelehenean hainbeste egiten dute, asteazkenean hainbeste, etab.
Erabilera neurtze horri garrantzia kentzen hasi ginen eta erabaki genuen ez
ginela egongo haurren gainean alamena ematen eta portaera jakin bat es-
katzen. Asko kostatu zitzaigun eta oraindik ere asko kostatzen zaigu. Honekin
batera erabaki genuen ez ginela ibiliko haurren atzek Āesanez: «Euskaraz egi-
ten baduzue, hainbeste puntu emango dizkizuegu, hau lortuko duzue»... Eta
alderantziz, «euskaraz egiten ez baduzu, ez duzu hau lortuko», edota «ez dizut
hau emango». Hori ere asko kostatu zitzaigun, uste genuelako arma bat gal-
tzen ari ginela, haurren erabileran eragiteko arma bat; hau da, behartze ho-
rretan esku hutsik geratzen ginela. Hori ere kostatu zitzaigun eta kostatzen
zaigu oraindik ere.

Sorpresetako bat izan zen lehen egiten genuen presioa egin gabe ere emai-
tzak gutxienez lehengoak bezain onak zirela, eta kasu askotan hobeak. Tal-
dearekin zetozen irakasle askok esaten ziguten: «Gure ikasleek, behartzen ez
badituzue, ez dute egingo». Gero, gehienek ikusten zuten behartu gabe emai-
tza berdintsuak lortzen zirela.

Lehen epe laburrerako genuen ikuspegia, epe luzeagorako bihurtu zen.

21
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1.1. METODOLOGIAREN BILAKAERAMETODOLOGIA1

Lortzen genituen emaitzei buruz eta lan egiteko moduari buruz hausnartzen
hasi ginenean, ohartu ginen gure lan egiteko ikuspegiaren erdigunean ERA-
BILERA genuela, erabilera zela muina eta ardatza gure jardunean eta agian
hori aldatu behar genuela eta erdigunean erabileraren ordez PERTSONA eta
TALDEA jarri.

‘Euskara inporta zait’-ek, Ā‘zu inporta zatzaizkit’-era egin behar
genuela salto. 

‘Hizkuntza inporta zait’-ek, ‘Āhiztuna inporta zait’-era.

Haurrek eta taldeak ikusi behar dute ez dela bakarrik ‘monitoreari euskara in-
porta zaio’, edo ez hori bakarrik, baizik eta ‘euskara inporta zaio’ horren gai-
nek dagĀoela ‘ni inporta natzaio’ edo ‘gu inporta gatzaizkio’.

Oso garrantzitsua da haurrei mezu hau ondo iristea, gerta daitekeelako guk
pentsatzea erdigunean dugula haurra, guk ‘inporta zatzaizkit’ garbi izatea,
baina berak edo taldeak ez badu horrela sentzĀen, ez du ezertarako balio, ez
da garrantzitsua guk pentsatzen duguna, berak sentzĀen duena, berari iris-
ten zaiona baizik. Horregak Ājarri genuen gure bulegoan hirugarren esaldi
bat, Nolegak iritsi zitzĀaiguna:

«Agian ahaztuko dute esandakoa, baina inoiz ez sen�tutakoa»

22
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Ikuspegi aldaketa honek, erdigunean erabilera izan beharrean, pertsona iza-
teak gure lan egiteko era aldatzea ekarri zuen. Haurra eta taldea beste angelu
batek Ābegiratzeak ordura arte ikusten ez genituen aspektuak, ateak eta au-
kerak ikustea ekarri zuen, baita ere lehen guretzat ezkutuan eta ikusezinak
ziren zenbait haur. 

Ematen ari ginen saltoa zen pasatzea guk haurrak euskara egin zezan nahi
izatek, haurrĀak berak euskaraz egin nahi izatera.

Haurrekin pertsonak Āpertsonara komunikatzen saiatzen gara eta ez irakas-
lek Āikaslera, botere harreman horizontalak bultzatu nahi ditugu eta haurra
pertsona bezala baldintzarik gabe onartzen dugu, epaitu gabe.

Lehen, garai batean, pentsatzen genuen: «Zer euskaldun epela, euskaraz ba-
daki eta hala ere ez du egiten...», edo taldeari buruz: «Zer euskaldun epelak,
badakite eta hala ere ez dute egiten...». Baina ikusi genuen kontua ez zela
hain sinplea, ikasle bakoitzak zuelako bere historia bakarra, errepikaezina;
bakoitzak ditu bere biografia, bizipenak, esperientziak eta senmenduak;Ā
ezin diegu guzei Āberdin eskatu, ezta guzekin Āberdin jokatu ere. Ikasle ba-
koitzak eta talde bakoitzak ditu bere balio sistema, bere sinesmenak, usteak
(zuzenak ala okerrak), eta sistema horren parte bat da euskararekin duen lo-
tura, atxikimendua.

23
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1.1. METODOLOGIAREN BILAKAERAMETODOLOGIA1

Sistema ikuspegia izan behar dugu kontuan. Pertsona eta talde batek duen
biografia, bizi izan dituen bizipenak, esperientziak, senmenduak Āeta emo-
zioak dira sinesmen, uste eta balio sistema bat osatu dutenak eta sistema
horrek baldintzatuko du eta eragingo du pertsona horrek edo talde horrek
duen hizkuntzarekiko jarreran eta hizkuntza portaeran.

Eragin eta baldintzatze honek alderantzizko  norabidean ere funtzionatzen
du, hizkuntza-jarrera eta -portaera jakin batek, hau da, erabilera jakin batek,
eragin dezake sinesmen, uste eta balio sisteman eta horrek senmendu,Ā
emozio eta bizipenetan eragin. Bi norabideetan mugitu daitekeen gurpila
izango litzateke.

Ezin dugu sistema horretan dena dagoen bezala utzi eta bakarrik euskarari
dagokion haria ukitu. Sistema horretako engranaje bat aldatzen badugu, ho-
rren inguruan dauden engranajetan eragiten du, eta alderantziz, inguruko
engranajean aldaketa ematen bada, honek euskararen engranajean ere era-
giten du, domino efektu bat edo Rubiken kubo bat balitz bezala. Kuboan alde
batean egiten dugun mugimenduak beste aldeetan ere badu eragina.

Ezin da haurrak euskararekin duen harremana aldatu inguruan dituen beste
harremanak ukitu gabe. Horregak Āda garrantzitsua taldearen ikuspegia eta
taldean ematen diren harremanen ikuspegia. Aldaketa horren abiapuntua
norberaren aldaketa da, ikuspegi aldaketa, horrek portaera aldatzea dakar. Al-
daketa horrek sistema osoan eragiten du eta ez du balio behartua bada, oso
azalekoa eta iraupen laburrekoa izango delako.

Gu orain haurrengandik hurbilago gaude, haurrak bere osotasunean hartzen
ditugu kontuan, haiek emozionalki ukitu nahi ditugu, emozioak era kon-
tzientean landuz. Honela, haiengandik jasotzen dugun erantzuna beroagoa
eta goxoagoa da. Haurra inporta zaigula konturatzen denean ireki egiten da
eta taldea ere bai.

Urte batzuk pasatu ditugu haurren emozio, senmendu Āeta sinesmenetan
eragin nahian, horrek hizkuntza portaeran eragingo duelakoan, baina azken
bi urte hauetan ALDAHITZ ikerketaren ondorioak, EUSLE metodologiak, BE-
LARRIPREST eta AHOBIZI figurak zer pentsatua eman digute eta proba batzuk
egitera eraman gaituzte. Agian fokua senmendu, Āemozio eta abarretan jar-
tzeaz gain, hizkuntza portaeran ere, erabileran, jar genezake eta lehen aipatu
dugun gurpilari bi norabideetan eragin, taldearen izaeraren eta adinaren ara-
bera. Horretan ari gara proba batzuk egiten, JOLASGURA dinamika erabiliz.
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Ibilbide honetan gertatutakoa, sentitutakoa eta ikasitakoa
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Aldaketa hauek guzak, Āproba hauek guzak, Āez dira errazak izan, eta ten-
tsioa eta ezinegona ere ekarri dituzte lantaldera, aldaketen aurrean be Āsor-
tzen direlako kezkak, ezinegonak, beldurrak eta segurtasun ezak. Askotan
mahai gainean izan dugun galdera hau izan da: «Eta orain arte egin dugun
guz�a gaizki al zegoen? Dena egiten al genuen gaizki?». Bada ez, guk horre-
lakoetan gure lantaldea mendizale talde batekin konparatu izan ohi dugu.
Mendizale talde bat gara denbora luzez Txindokira igotzen aritu dena eta
gora iritsi garenean, disfrutatu dugu egindakoaz, handik ikusten dugunaz,
baina gure asmoa ez da kanpadenda han goian jartzea, edo txabola bat egi-
tea eta bekĀo Txindoki puntan geratzea. Txindokik Ājaitsi gara eta beste
mendi batera igotzen ari gara. Horretarako, Txindokira igotzerakoan ikasita-
koa erabiltzen ari gara, han ikasitakoa erabiltzen ari gara orain. Txindokira igo
izan ez bagina ez genuen ikusiko orain igotzen ari garen mendia, beraz, lehen
egin genuena egin genuelako egin dezakegu orain egiten ari garena.

Guk ere gure lantaldean sistema bat osatzen dugu eta za Ābaten aldaketak
besteetan eragiten du, gurean ere aldaketa behartua bada ez du funtziona-
tuko. Gure laneko aldaketa, aldaketa pertsonal batek Āabiatzen da. Askotan
aldatu nahi izaten dugu mundua, baina gu aldatu gabe, eta hori ezinezkoa
da. Haurrei haien hizkuntza ohituren aldaketa eskatzen diegu guk gure jar-
dunean ezer aldatu nahi ez dugunean. Besteen aldaketa ez dago nire esku,
nire esku dagoen bakarra nire aldaketa da. Azken finean proposatzen duguna
da lehen egiten genuena orain beste modu batera egitea.

Txindokira egin dugun bide honetan ikasi dugu aldaketaren etsairik handiena
DERRIGORTASUNA dela, benetako aldaketa barne eboluziok Ādatorrelako.
Era berean, ulertu dugu erosotasuna, beldurra eta erresistentzia aldaketa-
rako trabak direla, aldaketa prozesu batean be Āari direlako eragiten bi indar
multzo kontrajarri: alde batek, Āmobazioa Āeta gogoa aldaketaren alde; eta
bestek, Ābeldurra eta segurtasunik eza aldaketaren kontra. Bi multzo horien
indar erlazioaren arabera, aldaketa izango da ala ez da izango, eta izatekotan,
zer abiaduran izango den.

Halaber, ikasi dugu bidea probak egitea dela, proba-hausnarketa-proba dela
sustatu behar den dinamika, eta gure segurtasun-gabezik Āeta zalantzeta�k
ikasi eta abiatu behar dugula. Pausoa emateko erabat ziur egon arte itxaro-
ten badugu, seguru asko ez dugu pausorik emango. Aldaketa handiak ere
pauso txikiekin hasten dira. Hobea eta errazagoa da 100 aldaketa egitea
%1ekoak, %100eko aldaketa bakarra baino. 

1 METODOLOGIA 1.1. METODOLOGIAREN BILAKAERA
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Gure kasuan ikasleen eta irakasleen erantzunak eta balorazioak izan dira za-
lantza eta beldur horiek gainditzeko oxigenoa. Ikusi dugu oraingo bidekĀ
emaitzak lehengoak bezain onak edo hobeak direla eta horrek guri lasaita-
suna ekarri digu, erabileraren etengabeko neurketa gainek Ākentzea gainekĀ
karga kentzea izan baita. Gusturago ari gara, ilusio eta inplikazio handiagoa-
rekin ari gara lanean. Lantalde bezala ere kohesionatu egin gara eta malgu-
tasunez jokatzen dugu gure artean, guzon Āerritmoak errespetatuz. Gure lan
egiteko era pazientzia eta malgutasun handiagorekin hartzen dugu, hemen
ere behartzeak ez duelako balio. 

Badakigu orain egiten ari garen bidea edo, nahi baduzue, igotzen ari garen
mendia, hasi besterik ez dugula egin, asko falta zaigula, eta konturatu gara ba-
liabide materialak, programak, laguntzak... oso garrantzitsuak direla, baina
horiek guzak Ābaino garrantzitsuagoak gu geu garela, gu geu garela baliabi-
derik garrantzitsuena, gu geu eta gure jarrerak, usteak, balioak eta abar.

Bukatzeko, barnetegiak ez� �tarea izan nahi duela esan nahi dugu. Zer den
ez� �tarea? Bada, orain dela urte batzuk barnetegian bere taldearekin egon
zen irakasle batek esan zigun, bere Burgoseko aitonak esaten omen zuela:
«Se consigue más con un dedal de miel que con un barril de hiel». Hau da,
«gehiago lortzen da ez� �tare batekin behazun upel batekin baino». Guk he-
mendik pasatzen diren pertsona eta taldeentzako ez� �tarea izan nahi dugu.
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Barnetegian, DBH zein LH 5/6 mailako ikasleekin garatu ditugu eraldaketa-
prozesuak. Prozesu hauetan ikasle bakoitzak zein talde osoak euskararekiko
dituen uste, balio, sinesmen eta portaerak aztertzen ditu eta hauen inguruko
hausnarketak egin; hausnarketa horiek euskararekiko jarreran eta portaeran
aldaketak ekar ditzaketelakoan.

Prozesu hauetan ikasleen jarrerak, mobazioa Āeta inplikazioa landu nahi di-
tugu. Ikasleen etorkizuneko jarreretan eragingo duten eraldaketa-prozesu
kontziente eta planifikatuak burutu nahi ditugu.

Prozesuaren ezaugarri batzuk:

� Parte hartzeko ikasketa-prozesuak dira. Ikasleei beren jarreren eta ingu-
ruaren azterketa egiten laguntzen diete. Prozesu indibiduala ez ezik kolek-
boa Āere bada. Prozesuan egiten diren urrats guzek Āpertsona guzenĀ
parte-hartzea lortu nahi dute.

� Prozesuan elkarrekin eraikitzeko aukera ematen duten espazioak sortzen
dira. Lan-saioetan taldeko bideratzaileak, teknika eta dinamika egokien bi-
tartez, beharrezkoak diren berdintasun-egoerak sustatzen ditu, taldeak eza-
gutza eta planteamenduak kolekboki Āeraiki ditzan.

Prozesuetan parte-hartzea ez da be Āorekatua izaten eta taldeko bidera-
tzaileak parte-hartzean gerta litekeen desorekaren azterketa ere bultzatzen
du, desoreka hori zuzentzeko.

� Prozesua etengabeko hausnarketa eta ekintza-dinamiken bidez eraikitzen
da. Dinamika horietan jendeak boterea eskuratzen du, aldatu/hobetu nahi
duen horren alde lan egiteko. Taldekideak beren esperientzietak Āabiatzen
dira eta eraldaketa-prozesuaren subjektu bihurtu. Taldekideek beren prak-
kĀari lotutako hausnarketa-ekintza etengabea garatzen dute.

1 METODOLOGIA

1.2. ERALDAKETA-PROZESUAK
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Ondorengo azalpenak eta irudiak Nicola Foroni eta Elhuyar Aholkularitza
taldearen Eraldaketa-prozesuak (Vitoria-Gasteiz, 2010) lanek jaso ditugu.Ā

Hauxe da eraldaketa-prozesuaren eskema:

01 METODOLOGIA:Maquetación 1  21/10/19  08:04  Página 29



30

1.2.1. Identitatea

Eraldaketa-prozesu bat iraunkorra izan dadin, prozesu horrek parte hartzen
ari diren pertsonen taldeen identĀate indibiduala eta kolekboa Ā“ukitu”
behar du. Izan ere, prozesu bat iraunkorra izango da pertsonen SUBJEKTIBI-
TATEA (senmenduak, Āsentsazioak, emozioak) eta ERREFERENTE ETIKOAK
(ideologia, printzipioak, mundu-ikuskera, kontzeptuak…) jokoan sartzen di-
renean. Hau da, egiten diren urratsek norbanakoaren eta taldearen iden-Ā
tateak ukitzen dituzte eta, horri esker, subjektuek, pixkanaka, jokoan sartzen
diren eta abiapuntuan dauden senmenduak Āeta kontzepzioak ikusten eta
argitzen dituzte. 

Hori da eraldaketa kontzientearen oinarria, eta, horregak, Āfuntsezkoa da
parte-hartzeak identĀatearen berrirakurketa egiteko aukera ematea.

1 METODOLOGIA 1.2. ERALDAKETA-PROZESUAK

1.2.2. Prozesuaren logika

Prozesua esparru ezberdinak dituen espiral gisa irudikatzen da. Espiral ho-
riek ez dira sekuentzialak, hau da, ez dute zertan ordena horretan eta ba-
naka gertatu. Badago prozesuan oso esanguratsua den unea. Une horretan,
hain zuzen, TALDEAK BERE BURUA EZAGUTZEN DU, eratu eta egituratu egi-
ten da. Prozesua abia dadin beharrezkoak diren baldintzak sortzen dira. Tal-
deak bere helburuak, balioak, antolaketa definitzen ditu, taldea osatzen
duten subjektuak ezagutzen ditu.

Taldean hausnartzen.
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Horiekin lotuta, askotan agertzen den zailtasunetako bat izaten da taldeak
bere burua ezagutzeko ariketa hori hasieran baino ez dela egiten eta ondo-
ren ez dela lantzen, gainditua dagoelakoan. Taldeak bere burua ezagutze hori,
ordea, iraunkorra da: aurrera doan
neurrian taldea bilakatuz doa eta
bere burua sakontasun handia-
goz ezagutzeko gaitasuna eta
beharra ere handituz doa.

Taldeak bere burua ezagutzea
prozesu osoan zehar lantzen
da, baina hasieran indar han-
diagoz. Parte-hartzea sustatuko
duen giroa sortu behar da. Ha-
rrerako eta konfiantzazko giroa
sortu behar da, ezberdintasune-
kiko errespetua bultzatuz, komunikaziorako
eta harremanetarako ehundurak eraikiz; hurbilketak kateatuz joan behar da,
taldeak bere identĀatea berrirakurri eta indartu dezan (edo eraiki, taldea be-
rria baldin bada). 

Pertsonen arteko harremanetarako espazioak sortu behar dira, horizontalki,
honako ezaugarriek lagunduta: berria eta ezberdina denari irekitzea, entzu-
tea, enpaa, Āzintzotasuna, afekbitĀatea, sormena eta auto-gogoeta.

Espiraleko beste eremu bat GU SUBJEKTUA da: pertsona edo talde bakoitza,
bere baitak Āabiatuta, taldean (gizartean) ekitera eramaten duen prozesua.
Gaiak edo egoerak ez dira modu isolatuan eztabaidatzen, elkarri lotuta bai-
zik, errealitate jakin baten aurrean taldeak berak sortutako bizipenetak Āeta
ikasketetak Āabiatuta. Gakoa da gai jakin baten inguruan hitz egitea/gogoeta
egitea, baina ez era abstraktuan, baizik eta nork bere baitak.Ā

Beste bat GURE INGURU HURBILA da: gurekin harreman zuzenean dauden
errealitateko alderdi guzak Ādira; pertsonekin lotutakoak (gure familia, la-
gunak, auzokideak, lana, gure erakundeak edo taldeak…), baita giroarekin
ere (eraikinak, parkeak, kaleak, etxeak…), edo bizitutako esperientziekin ze-
rikusi zuzena duten bestelako alderdi eta errealitate zehatz eta ezagunak ere.

Itsuaurrekoa.
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Beharrezkoa da ERALDAKETA-PROZESUA ULERTZEA: eremu honetan, per-
tsonak (taldeak) gertatzen ari dena eta zergak Āgertatzen ari den modu kon-
tzientean ulertu eta barneratu behar du. Horretarako, hausnarketa eta
sistemazĀazio etengabea egingo da urrats eta teknika ezberdinen bidez, pro-
zesuaren inguruan, eta ikuspegi ezberdinetak. ĀBestela esanda, funtsezkoa
da honako lau elementu hauek integratzea: lanaren objektua (gaia), ekintzak
(urratsak, teknikak), egiteko era (forma, metodologia, prozesua, boterearen
erabilera) eta emaitzen eta aldaketen zergaak Ā(norbanakoen eta gizataldeen
eraldaketaren logika).

Azkenik, TALDEA BERRIZ KOKATZEA dugu: taldeak egindako aldaketari eta
horretaz duen kontzientziari dagokio. Lortutako gaitasun, argitasun eta behar
berrietak abiaĀtuta, taldea berriro kokatzen da.

Gurpil bikoitzak.

1.2. ERALDAKETA-PROZESUAKMETODOLOGIA1

Hurrengoa GURE INGURU SOZIALA dugu: eremu honetan sartzen dira gizar-
tearen egiturazko elementuak (kultura, hizkuntza, generoa, iparra/hegoa,
aberatsak/pobreak, sistema sozialak, gobernu-sistemak, ekoizpen-sistemak,
finantza-sistemak, erlijioa, globalizazioa, migrazioa…). Errealitate soziala ira-
kurtzerakoan, gu eta gure esperientziak dira abiapuntuak.

32
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1.2.3. Urratsak / emaitzak

Prozesuan zehar izaera eta iraupen oso ezberdineko ekintzak eta urratsak
egiten dira. Horiek guzak, Ānormalean, bideratzaileen taldeak aldez aurre�k
diseinatu ditu, prozesuaren helburua nahiz iraupena eta taldearen ezauga-
rriak kontuan hartuta. Bistan denez, badago URRATSEN ETA EMAITZAREN
ARTEKO HARREMANA. Emaitza horietako batzuk ikus eta uki litezke, eta
beste batzuk ez. Parte hartzen duten pertsona guzek Āez dituzte emaitza guz-
ak ikĀusten; hori pertsona bakoitzaren bizipenaren araberakoa izaten da.

Urratsak diseinatzerakoan kontuan hartzen dugun gauza ia bakarra lanaren
objektua baldin bada, bi fenomeno gertatu ohi dira. Batek, Ābitartekoak
(“emaitza hori lortu nahi dut, horregak Āegiten dut” urrats hori) bere bai-
tako helburu bihurtzeko joera izaten da (“planifikatutako urratsak betetzea
lortzen dudanean lortzen dut helburua”); eta, bestek, Āurratsak zakĀa se-
kuentziatzeko joera izaten da (urratsen batuketak emaitzen batuketa dakar),
prozesuen logikaren ikuspegia galduz.

Produktua bakarrik lortzera bideratutako prakkĀetan, taldea berriz kokatzen
lagundu eta talde akboagĀoa eta gehiago parte hartzen duena lortu beha-
rrean, alderantzizko ondorioa lortzen da. Halakoetan, zenbat eta aurrerago
joan, orduan eta murritzagoa izaten da parte-hartzea eta handiagoak alderdi
hauek:

� Erresistentzia pasiboak
Isiluneak, apaa, eĀz etortzea, interesik eza,
ekarpenik eza, adorerik eza… 

� Erresistentzia ak�boak
Edozein proposamenen eraginkorta-
suna zalantzan jartzea, egoerak ez
duela helburuak lortzen uzten pen-
tsatzea, jendearen gaitasuna eta ja-
rrera gutxiestea edo mespretxatzea,
inplikaziorik eza adieraztea, ardura-
dunekiko konfiantzarik eza azaltzea, lan
egiteko eran konfiantzarik eza aitortzea,
taldeko gainerako kideenganako moba-Ā
zioa galtzea, gainerakoen ahalegina barregarri
uztea… sabotaje agerikoak edo ez hain agerikoak). 
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1.2. ERALDAKETA-PROZESUAKMETODOLOGIA1

Egoera horien aurrean pentsatzen dugu arazoa dela jendearen jokabidea
(“jendea horrelakoa baita”), nahiz eta hori askotan egiturazko egoeraren eta
lan egiteko gure eraren ondorio izan.

PROZESU BIDEZ LAN EGITEA ETA PRODUKTUAK LORTZERA BIDERATUTAKO
LANA egitea bi gauza desberdin eta bateraezinak direla onartu egiten da, ia-
ia saihetsezina balitz bezala. Hala ere, eta denbora eta bestelako baldintzak
benetako alderdi mugatzaileak diren arren, prozesu bidez lan egitea eta emai-
tzak lortzea ez dira kontraesankorrak; aitzik, Āhorrela gehienetan emaitza
errealagoak eta iraunkorragoak lortzen dira. Poliki aztertu beharreko bi gako
daude:

a) “x” urratsa egiteak “x” emaitza ematen du erlazio zuzena, askotan, lan-
tzen ari den objektuaren gaineko emaitzetara mugatzen da, eta alde batera
uzten ditu beste elementuetako emaitzak. Horren ondorioz, emaitzak ete-
nekin eta aritmekĀoki jasotzen dira (batzuetan epe motzekoak eta azale-
koak), eta denboraren joan-etorriarekin lortzeko zailagoak bihurtzen dira
edo gero eta ahalegin nahiz bitarteko gehiago eskatzen dute.
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PRODUKTUAK PROZESUAREN EMAITZA GISA DISEINATZEN DIRENEAN, ETA
EZ URRATSEN EMAITZA GISA, denboraren kudeaketaren ikuspegia eraldatu
egiten da, urrats bat prozesu bidezko ikasketak lortzeko aukera ematen ari de-
nean, naturaltasunez jarraitzen baita, planifikazioa eta aurreikusitako den-
bora inolako eragozpenik gabe aldatuz (planifikazioa ez da helburua bere
baitan, prozesuarekiko funtzionala baizik). 

Bestalde, urrats batek ez badu lortzen prozesuaren gaineko ikasketa horiek
eskuratzea, ikasketa hori lortzeari begira aldatuz joango da edo berriz bide-
ratuko da, ustezko “akatsetak” Āeta “zailtasunetak” Āabiatuta, eta berriz era-
bilgarri bilakatuko da prozesurako (eta askotan, urrats aberasgarrienetako
bat bilakatzen da).

b) Askotan irudi lezake prozesu bidez oso mantso egiten dela aurrera, baina
errealitatean, urratsak aresan Āaipatutako lau elementuen arabera disei-
natzean, lauetan paraleloki egiten da aurrera eta intentsitate eta sakonta-
sun handiz aurreratzen da, era jarraian eta geometrikoan. Horrek hasierako
moteltasunaren eta krisi nahiz leherketen irudia eman dezake, ikasketa-
eta aldaketa-prozesua modu ezberdinean gertatzen ari dela ez baldin bada
ikusten.
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Irakaslea edo monitorea ikasleekin jolasten.

1.2.5. Norbanakoa-Taldea harremanak

Berriz ere kontrajartze birtuala gainditu behar da. Jende askorentzat, kokapen
horrek galdera honekin antza dauka: «Arrautza edo oiloa, zer izan zen lehe-
nago?». Eta amaigabeko eztabaidan sartzen dira, kontrajarritako jarrerekin:
«Pertsonak aldatu behar dira eta horrek errealitatea aldatzeko aukera
emango du», edo, alderantziz, «gizartea aldatu behar da eta horrek pertso-
nak aldatzeko aukera emango du».

Reflect Ekintza lan-ikuspegiak izaki sozialak garela aitortzen du. Hau da, per-
tsona bakoitza ezaugarri propioak dituen norbanakoa da, baina izaki sozial
gisa existzĀen da, testuinguru historiko, geografiko, ekonomiko, kultural eta
familiar jakin batean.

1.2. ERALDAKETA-PROZESUAKMETODOLOGIA1

1.2.4. Botere-harremanak

Prozesu orok, bere garapenean, botere-harremanak eta botere-dinamikak
islatzen ditu. Askotan prozesu baten emaitza ez da egindako urratsen frui-
tua, azpian dauden botere-harremanena baizik. 

Horregak, Āfuntsezkoa da prozesu bateko urratsak ebaluatzeaz eta berriz bi-
deratzeaz gain, subjektuen arteko botere-harremanak ebaluatzea eta berriz
bideratzea bidezkoagoak izan daitezen. 
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Taldeko norbanakoen eta taldearen arteko etengabeko joan-etorrirako es-
pazioak sortzen dira, eta horren bitartez lortzen da parte hartzen ari diren
subjektu guzak Āmaila indibidualean eta elkarrekintzan finkatzea.

1.2.6. Funtsezko ardatzak

Askotan garrantzitsuagoa da gauza bat nola egiten den, egiten den hori bera
baino. Eraldaketa-prozesuak modu orekatuan aurrera egin dezan, benetan
taldea indartu dezan, eta askatzailea izan dadin, beharrezkoa da prozesuaren
funtsa osatzen duten zenbait ardatz kontuan izatea:

� Edukia

� Bisualizazioa

� Desinhibitze fisikoa

� Alaitasuna

� Adiskidetasuna/maitasuna

� Parte-hartzea

� Kulturartekotasuna

� Generoa

� Jabetzea

� Sormena
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Masa Kri�koa soziologian ere erabiltzen den kontzeptua da. Fenomeno kon-
kretu bat gerta dadin behar den gutxieneko pertsona kopuruari deitzen zaio
horrela, gainera fenomeno horrek berez sostengatzeko eta hazteko dinamika
propio bat bereganatzen du.

Gure lankide izandako Iñaki Artolaren bitartez izan genuen kontzeptu honen
berri, eta zehatzago esanda, nola lotzen den kontzeptu hau hizkuntzarekin.
Atentzioa eman zigun nola jartzen zuen fokua gure erabilera-helburuetakĀ
hurbil zeuden ikasleengan eta ez urrunago zeudenengan. Gure prakkĀa asko-
tan alderantzizkoa zen, hau da, energia asko xahutzen genuen gure helbu-
ruetak Āurrun zeuden ikasleekin. Azken batean, Iñakik zioen euskal hiztunen
multzoak zirela trinkotu behar zirenak, haiek ziren akbaĀtu eta gure aliatu
bihurtu beharko genituzkeenak. 

Hau guza Āxehetasunez azaltzeko, ikus dezagun
nolako portaerak gertatzen diren taldeetan. On-
dorengo adibideak Iñaki Artolaren Masa Kri�koa
(Segura, 2013) lanek jaso eĀta laburtu ditugu.

1 METODOLOGIA

1.3. MASA KRITIKOA

Trajeak (beltzak) hiru izan dira, ez dira
gehiengoa. Zer gertatuko da hurrengoan?
1

Bigarren adibide honetan ere
talde bat elkartzen den aurre-
neko aldia dugu, baina orain-
goan lehen bilerako janzkerak
oso ezberdinak izan dira. Tal-
deko joera ez da hain argia, eta
norbanakoak askeago sentukĀo
dira bigarren saioan modu ba-
tean ala bestean janzteko.
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Multzo esanguratsu bat lehen bilera ho-
rretara trajez (beltzez) agertu da; beste bi,
berdez; eta beste bana, kolore bakanetan.
Zer erabaki kontziente edo inkontziente har-
tuko du norbanako bakoitzak bigarren bile-
rarako janzkera aukeratzeko orduan?

Nahiko erraza da bigarren saio horretan
beltzez jantzitako gehiago agertzea. Agian
norbaitek bereari eustea erabaki du, baina
dagoeneko oso nabaria da bere desberdin
izaera. Nekez eutsiko dio hurrengoan, maila
oso kontzientean eta nabarmendu nahian
ez bada behintzat.

Hirugarren saiorako argazki hau aurki-
tuko genuke. Aniztasuna benetako balio ez
delako adierazgarria da hau, baina halaxe
da gurean. Berdinen arteko elkar ulertzea
da gailentzen dena eta inork ez du ezber-
dina izan nahi.

1

3

2

Trajedun bakarrak eutsi dio bereari.
Dagoeneko nabarmen geratu da bera.
2 Trajedunak ere beste hautu bat

egin du. Taldea anitza da.
3

Lehen adibide bezala, talde bat biltzen
den aurreneko aldiz norbanako bakoi-
tzak daraman janzkera mota jarri dugu.
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Bi taldekide horiei eutsi eta beste
batzuk euskarara ekartzeko, berariazko
esku hartzeak egin behar dira, hau da,
banan-banako esku hartzeak, aliantza
eta helburu batekin idenfikĀazioa eska-
tzen dutenak.

Egindako ahalegina ez da alferrika-
koa izango. Esku hartzearen ondorioz,
bigarren saioaren argazkia nabarmen al-
datu zaigu. Nahikoa da? Ez! Esku har-
tzeak jarraipena behar du.

3

2

Demagun orain ez garela trajeaz ari,
hizkuntzaz baizik. Lehen saioan bi kide
(moreak) saiatu dira euskarari eusten,
baina gehiengo handi batek erdarari
ekin dio.

Zer gertatuko da bigarren saioan? Eran-
tzuna trajeen adibidean ikusi dugu. Bi
kide moreak euskara�k erdarara pasa-
tuko dira berandu baino lehen.

1

Esku hartzeak bilatuko ditu egoera
berrira errazen egokitu daitezkeen ele-
mentuak eta, hain zuzen ere, horietan
eragiten saiatuko da.

4

1.3. MASA KRITIKOAMETODOLOGIA1
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Esku hartzeak lortu du helburua!6

Horrela, egoera honetara irits gin-
tezke. Erdaran mantentzen diren kideak
dagoeneko gutxiengo dira. Euskarak da-
goeneko Masa KrikĀoa gainditu du eta
erdaradunak ere Masa KrikĀo horren
eraginez euskarara hurbilduko dira.

5

Hizkuntza gutxituen kasuan, dena
den, esku hartzea ezin da besterik gabe
amaitu. Izan ere, berriro azalduko dira
erdararen aldeko joerak. Esku hartzerik
gabe joera hauek hedatzen joango dira
eta ohartu orduko abiapuntuan izango
gara bueltan.

7

Esku hartze mekanismoak etengabe
adi mantendu beharko dira, erdararako
joerak berehala antzemanez eta dago-
kion esku hartzea bideratuz.

8
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Gure ikasgelak horrelako taldeak dira, handiagoak, konplexuagoak, baina ho-
rrelakoxe funtzionamendua dute. Euskaraz aritzek, Āarian-arian, ia ohartu gabe,
talde osoa erdaraz aritzera pasa da edo pasatzen ari da.

Talde osoa dugu batek, Āeta azpitaldeak, laguntxoak, koadrilatxoak bestek. ĀTalde
handiak badu bere Masa KrikĀoa, baita azpitalde bakoitzak ere. Bestalde, norba-
nako bakoitzak bere joera du.

Dagoeneko erdara da nagusi gelan. Masa KrikĀoa gainditu du eta taldeko hizkuntza
bihurtu da. Nondik hasi? Zer egin? Sarritan gure joera izan da erdaldunenak “onbi-
deratzen” saiatzea; zigorrak, esmulu posiboak...ĀĀ

Masa KrikĀo hori lehenbailehen berreskuratzeari ekin behar diogu, baina hori
lortzeko bidea ez doa hork. ĀGune euskaldunenak, arnasguneak, esmulaĀtu behar
ditugu, kontzientziatu, gure “aliatu” bihurtu. Antzeman indar-gune izan daitezkeen
azpitaldeak eta norbanakoak eta horietan egin esku hartzea, horiek trinkotu...

1.3. MASA KRITIKOAMETODOLOGIA1
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Horrela, halako batean, euskararako joera dutenak dagoeneko gehiengo izango
dira, Masa KrikĀoa gaindituko dute. Taldeko Masa KrikĀoak euskararako joera du
eta orduan zailenak ikusten ziren horiek ere euskarari helduko diote taldearen era-
ginez. Masa KrikĀoa ez da, noski, erdia + 1. Zerbait konplexuagoa da. Norbanako
bakoitzaren balioa gainera ez da berdina Masa KrikĀo horren osaeran.

Honek guztiak zer esan nahi du gure kasuan?

� Esku hartzearen helburua Masa KrikĀoa mantentzea edo berreskuratzea da.

� Aliantzak eta konplizitateak bilatu behar ditugu. Aldeko taldeak eta norba-
nakoak trinkotu.

� Horretarako, ezinbestekoa da hizkuntza-portaera maila kontzientera era-
matea eta norbanakoa bere portaeraren jabe bihurtzea neurri batean.
Ikasle txikienekin hau ezinezkoa da. Irakasle edo monitorearekin duen lo-
tura afekboa Āda orduan trinkotu eta landu daitekeena.

� Masa KrikĀo ba Āeustea errazagoa da berreskuratzea baino. Hortaz, komeni
da aliantzak lortzeko esku hartzeak euskararen aldeko Masa KrikĀoa galdu
aurrek  martxĀan jartzea.

� Aliantzak maila “parkĀularrean” egiten dira. Norbanakoa edo asko jota az-
pitaldeak dira aliantzen subjektuak. Aliantza parekideen artean egiten da.
Helburua da kasu honetan parean jartzen gaituena. «Zuk nahi duzu euska-
raz egin, nik ere bai. Guk nahi dugu taldeko hizkuntza izatea. Ahalegindu
gaitezen elkarrekin!».

� Aliantzak be dirĀa zerbaiten alde, inoiz ez inoren edo zerbaiten kontra.
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1.4. PNL-tik IDEIA SOLTE BATZUK

METODOLOGIA1

� Zer nahi duzun jakin, zure helburua jakin.

� Adi egon zer lortzen ari zaren garbi ikusteko.

� Malgutasuna izan, nahi duzun hori lortzeko aldaketak egiteko.

� Be Āberdina egiten baduzu, be Āberdina lortuko duzu.

� Txalupan ibiltzen ikasten ari garenean bezala ikasten dugu normalean. Sigi-
saga joaten gara nahi dugun helbururaino. Eskuineko arrauna indar handiz
sartzen badugu, ezkerrerantz mugitzen gara; eta gero ezkerrekoa sartzen
dugu indarrez konpentsatzeko. Horrela joaten gara ikasten oreka bilatu
nahian. 

� Bukle edo gerturatze jarraituen bidez ikasten dugu.

� Orain daukagun edozein arazo ikasteko erabil dezakegu, helburu bihur de-
zakegu.

� Bidaiarako energia mobaziok daĀĀtor.

� “Baina” hitza ahal bada gutxi erabili, bere ordez “eta” erabili;
“eta” hitzak be gĀehitzen du, be zĀabaltzen du.

� Edukia eta inguruaren baturak ematen digu
zerbaiten esanahia. Zer da pieza bat buru-
hausgarri batean! Bera bakarrik ezer ez,
non dagoen eta zer harreman duen ingu-
rukoekin izango da garrantzitsua.

� Sakonean jakiteak beste ikuspuntu bat es-
katzen du, testuinguruarekin harremana.
Pieza honek zer harreman du besteekin?
Non txertatzen da sisteman?
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� Gure barne sinesmen, pentsaera eta abarrek sistema bat osatzen dute, eta
elementu bat aldatzeak eragin handia izan dezake eta aldaketa gehiago
sortu.

� Hitz batzuek, ondo aukeratuak eta une egokian esanda, pertsona baten bi-
zitza alda dezakete. Izan ere, sistema ikuspegi batekin lan eginez gero, gerta
daiteke norabide egokian egindako bultzada txiki batek aldaketa sakona
sortzea.

� Besteak aldatzeko modurik onena norbera aldatzea da, horrela harremanak
aldatzen ditugulako eta besteek ere aldatu beharko dutelako.

� Batzuetan helburu txikiak lortu behar dira helburu handiago bat lortzeko.
Erroreak onak dira ikasketa-eredu honetan.

� Pertsona baten ikuspuntuak be Āizango ditu puntu itsuak, bere mundua
ikusteko erak sortzen dizkionak.

� Nola mugitu ditzakegu gure pertzepzioak, gure munduko ikuspegi mugatu-
k aĀteratzeko?

� Hiru era daude gure esperientziak ikusteko:

– Lehenengoan, mundua gure barnek Āikusten dugu, beste inoren ikus-
puntua kontuan izan gabe.

– Bigarrenean, ikus dezakegu egoera beste batek ikusiko lukeen bezala.
Nola ikusiko du hau beste pertsona horrek? Honi enpaa deitzĀen zaio.

– Hirugarrenean, mundua kanpok Āikus dezakegu, egoerak Ākanpo ba-
geunde bezala. Honek ikuspuntu objekboa Āemango digu.

Hirurak dira garrantzitsuak, hirurak erabili behar
ditugu:

– Lehenengoa bakarrik erabiltzen duena
munstro berekoia izango da.

– Normalean bigarren posizioan kokatzen
den pertsonak besteengandik jasotako
eraginari garrantzi handiegia emango dio.

– Hirugarrenean dagoena bizitza kanpokĀ
ikusten duen behatzailea izango litzateke.

45

01 METODOLOGIA:Maquetación 1  21/10/19  08:04  Página 45



46

Robert Dilts-en maila neurologikoen piramidea:

1 METODOLOGIA 1.4. PNL-tik IDEIA SOLTE BATZUK

Piramidearen zer mailatan bultzatu behar da aldaketak eragiteko?

� Nire portaerak, nire sinesmen batzuk alda ditzake, agian, baina nire sines-
menen aldaketak seguru izango du eragina nire portaeran.

� Portaera aldatu nahi badugu, gaitasunak eta sinesmenak landu behar di-
tugu. Sinesmenek eragin handia dute gure portaeran, mobazio Āiturri dira
eta. Zaila da zerbait ikastea, ez badugu pentsatzen gustukoa edo gure pro-
betxukoa izango dela. Sinesmenek egonkortasuna eta jarraitutasuna ema-
ten digute.

� Txikitak Āgure ingurukoek dituzten espektabek Āsortzen dituzte gure si-
nesmenak, tantaz tanta. 

� Espektabek, Āhandiak eta errealistak badira, gaitasuna eta konpetentzia
sortzen dute. Baxuek, aldiz, ezgaitasuna eta inkonpetentzia.

INGURUA
Berezia, barnetegia, eskolaz kanpo, begiraleak, giro alaia, ekintza atseginak.

PORTAERA
Euskaraz gehixeago, erabiltzeko ahalegin gehixeago.

GAITASUNA
Dakitenaz baliatu, beraien trebeziaz,

zerbait gehiago ikasi.

BALIOAK
SINESMENAK

Zergak.Ā

NORTASUNA
Nor naiz?

TALDEAREN IRAKASLEAK
ESANAK:

� Ez ote da burbuila bat izan?
� Gelan ezinezkoa da

goxotasun hori lortzea!
� Begiraleek nondik ateratzen

duzue horrenbeste indar eta
pazientzia?

� Antzematen da lanarekin
gozatzen duzuela!

BEGIRALEEK SINESTEN DUTE
EGITEN ARI DIREN HORRETAN.
AGIAN EZ DAKITE ONDO NON
DAUDEN, BAINA BADAKITE
ZER NORABIDETAN ARI DIREN.

ADIBIDEA: EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK
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� Zerbait sinesten dugunean, sinesten dugun hori egia balitz bezala jokatzen
dugu.

� Egiten dugunak gure sinesmenak indartu eta mantentzen ditu.

� Sinesmenek etorkizunerako planak eta estrategiak sortzen dituzte.

� Sinesmen posiboak Āgure gaitasunak esmulaĀtzen dituzten baimenak dira. 

� Sinesmenek emaitzak sortzen dituzte.

� Sinesmen mugatzaileak, normalean, ‘ezin dut’-en inguruan daude eraikiak.

� Zertarako zaren gai jakiteko modurik onena da egin dezakezula sinestea.
Joka ezazu ahal bazenu bezala; ezin baduzu, ez duzu egingo; ezinezkoa
bada, ez arduratu, konturatuko zara.

� Zerbait ezinezkoa dela pentsatzen duzun bakoitzean, ez duzu jakingo posi-
ble den ala ez («Ez zekien ezinezkoa zela eta lortu zuen»).
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Ondorengo azalpenak Klaus W. Vopel psikologoaren Juegos de interacción.
Manual para el animador de grupos. Teoría y praxis de los juegos de inte-
racción (Madril, 1995) lanek Ājaso ditugu. Jolas hauek definitu beharko ba-
genitu, honela egingo genuke: nork bere burua hobeto ezagutzeko balio
duten jolasak dira; gainera, beste era batean pentsatzeko, sentzĀeko eta er-
lazionatzeko modu eta bide berriak irekitzen dituztenak.

Psikologia posi�boa. Liburuen oinarri teorikoak:

� Bidea ezin da berbera izan haur guzenĀtzat, ezta metodoa ere.

� Haurrari ez zaio eskatu behar eman dezakeen baino gehiago, ezta lortu ezin
duen helbururik ere.

� Haurrekin ikasi, poztu, entzun eta jolastu.

� Haurrekin konplizitatea lortu, haien mailan jarri, haiengana hurbildu.

� Baikorra izan.

� Jolasa haurraren “lana” da. Jolasean ari den haurra, lanean ari den haurra da.

� Jolasaren bidez, haurrak lankidetza, fantasia eta irudimena lantzen ditu, eta
arazoak konpontzen ikasi, baita frustrazioari eusten ere.

� Zerbait menderatzeko, horretan aritu behar da, frustrazioak frustrazio, egi-
teko gaitasuna lortu arte.

� Norberak egiteko gaitasuna lortzeak sortzen duen poz-senmenduak Āhau-
rraren autoesmua elikĀatzen du, kanpoko errekonozimendua izan ala ez.

� Haurrak ematen dituen aurrerapausoak “errekonozitu” egin behar zaizkio.

1.5. INTERAKZIO JOLASAK.
TALDE ANIMATZAILEARENTZAKO GIDA

METODOLOGIA1
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� Elkarlaneko ariketak egitean, haur batzuek dena kontrolatzeko duten
joerari uko egin beharko diote, eta entzuten ikasi.

� Elkarlana ikasi egin behar da eta, nahiz eta elkarlanean aritu, be Āager-
tuko dira senmendu Āzaurituak, erasoak, beldurrak, etab. Poliki-poliki,
erreakzio horiek kontrolatzen ikasi behar da.

� Autoesmua Āzerbait egiteko gaitasunek Ādator. Haurrak zerbait egiteko edo
esateko gaitasuna lortu duenean, bere autoesmua berĀez igotzen da.

� Mobazioak haurrĀak gauzak ikastera mugiaraziko ditu.

� Mobazio-tĀeknika zaharrak kanpoko mobagĀarrietan oinarritzen ziren
(sari/zigorra sistema). Baina aspaldik Ādakigu mobazio Āideala beste bat
dela, gure barrenek Āsortzen dena, alegia. Horixe berbera da zoriontasun-
senmendua Āsorraraz diezagukeena, zerbait berria ikasi dugunean edota
ekintza batean ari garenean.

� Kanpoko mobazioak, Āaldiz, esan nahi du zerbait egiten dugula norbaitek
eskatzen digulako, haren sasĀfaziorako edo hura inpresionatzeko, edota ez
egiteak guretzat ondorio txarrak izan ditzakeelako.

� Jolasa da haurren lanik funtsezkoena. Jolasa aipatzen dugunean, sortzeko
eta aldatzeko aukera ematen duten jolasez ari gara. Orain arte ez da asmatu
jolasa baino ezer hoberik, garuna garatzeko.

� Aprendizaiaren oztopo handienak ez dira hiperakbitĀatea eta errendi-
mendu eza, baizik eta beldurra, lotsa eta inhibizioa. Senmendu Āhoriek jo-
lasa eta esperimentazioa oztopatzen dituzte. Horregak Ālortu behar dugu
beraiek eroso eta babestuta sentu daitĀezen, jolasean ari diren bitartean.

� Jolas akbo Ābatek be Ādauka inperfekzio, kaos eta indiziplina punu Ābat,
baina horrek liluratu egiten du haurra; gainera, erabakiak hartzeko eta ar-
duratsua izateko aukera ematen dio.

� Jolasetan, haurrek aukera izango dute erabakitzeko nola mugitu eta propo-
satutako lanei nola aurre egin, era horretan autodiziplina, kontzentrazioa,
sormena, erresistentzia eta elkarlana bultzatuko ditugu, eta autoesmuaĀ
eta norberaren identĀatea landu.

� Jolas hauen bitartez, haurren zoriontasuna handitzea lortu nahi da.
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Talde animatzailearentzako gida

� Taldean lan egitearen ezaugarri garrantzitsuenetako bat da balio duela nor-
beraren pentsatzeko era, ulermena eta jokatzeko modua aldatzeko, norbe-
raren eta bestearen kontzientzia argiagoa izaten delako. Norberaren
jarrerak eta harremanak ere sendotu egiten dira. Hau dena ez da bat-batean
gertatzen, prozesu baten ondorioz bezala baizik.

� Prozesu hori plano arrazionalean gertatzen den moduan, gertatzen da
plano afekbo Āeta emozionalean ere.

� Elkarrekintzako jolasen helburua nork bere burua hobeto ezagutzea da eta,
gainera, pentsatzeko eta sentzĀeko modu berriak ikastea eta harremanak
aldatzea. Azken batean, jolas hauen bidez, aldaketa bat lortu nahi da.

� Jolas bat egitea ez da berez nahikoa aipatutako helburuak lortzeko, jolasak
bigarren fase bat behar du, landu dena elaboratzeko eta interpretatzeko.

� Jolas hauen oinarrizko baldintzak dira, pertsonen arteko harreman-gune
errespetuzko eta konfiantzazkoan gertatzea, eta inguru seguru eta babes-
tuan, jolasak pertsonaren alde delikatuak ukitzen dituelako sarritan eta, ho-
rrela, taldekideek “defentsak” jaitsi ditzaketelako.

� Hau guza ĀprakkĀoki honela irudikatu daiteke (hiru multzo):
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– Arauak
– Giro posi�boa

– Esperimentazioa
– Elaborazioa
– Ezagutza

– Gaitasun berriak
– Aldaketa

«Ni etengabe aldatzen ari den harreman bat naiz» (Hugh Prater)

� Elkarrekintzako jolasak ez dira errezeta magikoak; berez, hezitzailea eta te-
rapeukĀoa ez da jolasa, harremana baizik; jolasek harremanak sendotu eta
anplifikatu egiten dituzte. Arriskua dago jolasak magikoak balira bezala era-
biltzeko, eta pentsatzeko jolasa egite hutsarekin emaitzak lortuko direla.

� Jolasen bi helburuak ezberdintzea garrantzitsua da, ez dira nahasi behar
plano hezitzailea eta plano terapeukĀoa. Bigarrenean, jolasa arazo konkretu
batean eragiteko planteatuko da; eta lehenengoan, berriz, helburua izango
da jarrerak eta abilidadeak atxikitzea.
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1.5.1. Jolasen bitartez ikasi

Taldekideen mo�bazioa oso garrantzitsua da edozein talde motatan.

� Konprenitzeko gogorik ba al dut? Irabazten al dut? Pozten al nau parte har-
tzeak? Nire behar batzuk betetzen al dira? (norberarenak)

� Nahikoa adierazten al dut? Seguru sentzĀen al naiz nik ere ekarpena egi-
teko? Entzuten al naute? Fida al naiteke animatzaileaz? Taldeko partaide
sentzĀen al naiz?... 

� Animatzaileak ez baditu kontuan hartzen aipatutako zalantza eta tentsio
horiek guzak, gĀerta daiteke:

– Partaideek minimoa bakarrik egitea eta apakĀo egotea.

– Partaideak bi taldetan banatzea: benetako interesa dutenak eta gehiga-
rri huts sentzĀen direnak.

– Erabakiak hartzea zaila izango da eta konbikzio gutxirekin egingo da.

– Eztabaidak luzatu egingo dira, arazoak ez direlako garbi azaleratzen eta
lan arlora desbideratzen direlako.

Era honetan, talde giro ahula sortzen da, eta sasi-laguntasunezkoa.
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1.5.2. Jolasen sailkapena

Badaude oinarri-oinarrizko elementu batzuk, jolasak sailkatzeko balio deza-
ketenak eta animatzaileak kontuan izan beharko lituzkeenak. Animatzaileak,
jolasez gain, jarduna kontrolatzeko balio diezaioketen kontzeptu teorikoak
ere eskura izan behar ditu.

Jolasak ondorengo elementuen arabera sailkatuko ditugu:

a) Helburuak
Zergak Āaukeratu dut jolas hau? Zer helburu dut? Izan daiteke taldea eza-
gutzea, komunikazioa lantzea, hasierako beldurrak gainditzea, taldean
onartua sentzĀea...

b) Fokalizazioa
Jolas batzuk banaka egiteko dira, beste batzuk binaka, talde txikitan edo
talde handian...

c) Parte-hartze maila
Jolas batzuk azaleko jarrerei begira daude, eta beste batzuk maila sakona-
gokoak dira. Partaide batzuentzat zailagoak izaten dira azalekoak sakonak
baino, eta beste batzuentzat alderantziz. Hau da, azalekoak ez dira be�
guzonĀtzat sakonak baino errazagoak.

d) Energia (estres maila)
Zenbaterainoko estresa sortzen du jolas honek? Estres maila bat beha-
rrezkoa da ezagutza lortzeko, eta sakoneko jarrerak azaleratzeko. Estres
maila handiegia bada, beldurrak ezagutza blokeatzen du, eta bekĀo jarrera
eta portaerak sendotzen dira. Adibidez, guraso eta irakasle talde baten-
tzat egokia izan daitekeen estres mailak haur talde batean beldur eta ezi-
negonak sor ditzake.

e) Denbora
Badaude jolas batzuk denbora gutxi behar dutenak, eta beste batzuk, kon-
plexuagoak, denbora gehiago eskatzen dutenak. Oso kontuan izan behar
da zenbat denbora daukagun jolasaren bigarren faserako, hausnarketa-
rako, alegia.
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f) Baliabideak (instrumentuak)
Badira ahozko jolas batzuk, hitz egitea besterik behar ez dutenak; badira
beste batzuk gorputz-hizkuntza behar dutenak; eta badira marrazkiak, soi-
nuak, idatziak, objektu tridimentsionalak behar dituztenak ere. GuzakĀ
dira garrantzitsuak, gehienbat baliabide-aldaketa batek kuriositatea man-
tendu dezakeelako, eta esperimentatzeko plazera areagotu. Horrega�k,
animatzaileek, noizbehinka, baliabideak aldatu beharko lituzkete. 

g) Animatzailea
Jolas gehienen kasuan, animatzaileak, jolasak egin aurrek, Āberak proba-
tuta izan beharko lituzke, esperimentatuta (jolas berberak ez badira ere,
antzekoak gutxienez). Monitoreak, jolas bat irakurrita, zalantza baldin badu
gai izango ote den jolasa ondo gauzatzeko, ez du jolas hori egin behar.
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1.5.3. Elkarrekintzako jolasen lau etapak

Taldea aztertu

Animatzaileak taldea aztertu eta haren beharrak detektatu behar ditu:
«Zer portaera ikusten ditut taldean? Zer teknika erabili beharko nuke? Gai
ikusten al dut taldea jolasa aurrera eramateko?».

Jolasa proposatu

� Helburuak adierazi: «Konturatu naiz neskak eta mu�lak ez zaretela ba-
tzen; jolas hau proposatzen dizuet, lagunduko dizue horretan...».

� Esperimentu bezala azaldu: «Hau jolas bat besterik ez da; ez erreparatu
gehiegi ondo egiten duzuen ala ez...».

� Garbi proposatu jolasa: «Jolas hau proposatzen dizuet...». Ez hasi gal-
dera batekin: «Egin nahi al duzue jolas hau?».

� Ez behartu inor jolastera; nahi duenak ikusle papera hartzeko aukera
izan dezake.

Jolasa egin

Normalean animatzaileak ez luke jolasean parte hartu beharko. Hasiera
batean egin dezake, taldeari lotsa pixka bat kentzeko.

Ebaluazioa sakontzea

� Erreflexiorako gida. Jolas bat egin ondoren, partaide bakoitzak aukera
izan beharko luke esperientziari buruz hausnartzeko: «Zer sentsazio izan
dituzu? Nola erreakzionatu duzu?»...

� Esperientziak komunikatu. Aukera eman behar zaie beraien esperien-
tziak azaltzeko: «Nork esan nahi digu zerbait bere esperientziari
buruz?». Horretarako behar den denbora hartu behar da.

� Esperientziak bizitza arruntarekin lotu: «Zer ondorio ateratzen ditugu?
Nola lotzen duzu gertatutakoa euskararekin?»...

1
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1.5.4. Jolasen aspektu motibagarriak

� Parte hartzea
Parte hartze akboa Āeskatzen dute.

� Berrelikatzea
Atzeraelikatzea edo feedbacka berezkoa eta berehalakoa da.

� Emaitza irekia
Inork ez daki ondo nola aterako den elkarrekintzako jolasa. Jolas bera mila
aldiz errepikatuta ere, be emaitzĀa ezberdinak lortuko dira.

� Elkarrekintza
Haurren komunikatzeko behar naturala oztopo bezala hartzen da norma-
lean, ikasketa-prozesu batean, lan diziplinaren aurkako kontsideratzen da;
jolas hauek ez dute erreprimitzen era neketsuan (alferrik da gainera).

� Lehia/elkarlana
Jolas gehienek elkarlana bultzatzen dute.

� Parte hartze orekatua
Talde askotan daude nabarmentzen diren partaideak, disrĀatsuak. Horien-
tzat ez dago arrakastaren ziurtasunik jolas hauetan, ez eta hain dis�ratsu ez
direnentzat porrotaren arriskurik ere.

� Kohesioa
Taldearen kohesioa handitzen da.

� Animatzailea “baztertzea”
Jolasaren azalpenean eta azkeneko hausnarketa-fasean ezinbestekoa da
animatzailea; baina, haurrak jolasa egiten ari direnean, albo batera egin
behar du, eta taldeari aske izaten utzi.

� Animatzailearen erakargarritasuna
Taldeek normalean gehiago esmaĀtzen dute era honetako jolasak erabiltzen
dituen animatzailea, taldeei ez dielako eredu autoritarioa ezartzen. Taldeek
berotasun- eta partaidetza-sentsazioa izaten dute. Jolas hauekin lan egiteak
eragiten dio animatzaileari ere, ez baldin baditu behintzat era mekaniko hu-
tsean erabiltzen. Kasu askotan, lana beste era batera egingo du, interes eta
parte hartze pertsonal handiagoarekin. Gehiago hausnartuko du bere bu-
ruaz, eta bere lanaz, eta pertsona irekiagoa eta kuriosoagoa izango da. Ani-
matzaileak bere autoritatea era “humanoagoan” esperimentatuko du.
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1.5.5. Elkarrekintzako jolasen aukerak eta mugak

Abantaila posibleak

� Kuriositatea eta ondo pasatzea areagotu.

� Partaide apakĀoenak akbaĀtu.

� Komunikazio-eredu eta jarrera berriak sortu.

� Komunikazioa, kooperazioa, erabakimena eta erantzukizuna poten-
tziatu.

� Portaerak aldatu eta tolerantzia areagotu.

� Bakoitzaren markoaren ikuspegia aldatu.

� Nortasuna areagotu.

� Parte-hartzaileen beldurra gutxitu eta taldea kohesionatu.

� Defentsa-mekanismoak askatu.

� Talde handitan, bestelako metodo batzuek baino askoz eragin handia-
goa izan.

� Partaideen beharrez eta lan esloaz kĀontziente egin.

Arrisku posibleak

Batzuetan gerta daiteke jolas hauen erabilera egokia ez izatea, eta baita
arriskutsua ere. Gehienbat: 

� Animatzaileak joko hauek erabiltzeko teoria egokia ez duenean.

� Zergak erĀabiltzen dituen ez badaki.

� Sakontze- eta hausnarketa-lanak egiten ez badira.

� Partaideei ez bazaizkie jolasen helburuak azaltzen.

� Ahozkoak ez diren ariketak kontu handiegirik gabe erabiltzen badira, eta
partaideek gezurrezko espontaneotasun eta gertutasun edo inmitĀate
bat adierazi behar badute.

� Partaideak parte hartzera behartzen direnean.

1
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1.5.6. Ikasketa-helburuak

Ondoren, edozein interakzio taldek izan beharko lituzkeen helburuak azal-
duko dira:

� Pertzepzio-gaitasuna sentsibilizatzea
Norbanakoak hobeto hautematen ditu bere senmendu, Āpentsamendu,
ideia, fantasia, desio, beldur eta beharrak; eta baita  besteenak ere.

� Norberaren erantzukizuna sakontzea
Pertsonak konturatu behar du oraingo egoera ezin dela ulertu bere iragana
bakarrik aztertuz, norberak du bere oraingo egoeraren erantzukizuna, eta
aldatzea posible da.

� Sen�menduak adieraztea

� Nork bere burua onartzea

� Besteak onartzea
Besteen iritziak, senmenduak eĀta bizimodua errespetatzea eta onartzea.

� Pertsonen arteko sintzeritatea
Horrelako jolasak egin dituzten pertsonek askotan aipatzen dute gero ire-
kiagoak eta benetakoagoak direla, eta ideiak eta iritziak zuzenago eta erra-
zago azaltzen dituztela. Askotan konturatzen dira sintzeritate gehiegikoa
edo gutxiegikoa, biak izan daitezkeela kaltegarri.
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1.5.7. Nola ikasten den

� Norberaren emozioez jabetuz
Teknika eta jolas asko daude partaideen senmenduak Āareagotzeko eta
haietaz jabetzeko. Garrantzitsua senmendueĀz ohartzea da; horiek adie-
raztea bigarren fase bat da, eta gerta daiteke ala ez.

� Sen�menduak adieraziz
Askotan senmenduak Āadieraztea oinarrizkoa da nortasunaren garapenean.
Animatzaile batzuek senmendu ĀbortzĀak adieraztera bultzatzen dituzte
partaideak; hori oso garrantzitsua da, eta jolas hauetan edonork du sen-Ā
mendu fuerteak adierazteko eskubidea, baina ez da inor behartu behar ho-
rretara, partaide bakoitzak eskubidea du zer intentsitateko prozesua bizi
nahi duen erabakitzeko.

� Zintzotasunez
Partaideen zintzotasuna (sintzeritatea) ez da hasierak Ābultzatu behar, zin-
tzotasunak laguntasun- eta onarpen-giro bat behar du, azkarregi irekitzen
diren partaideak askotan desilusionatu egiten dira. Beraz, zintzotasuna ga-
rrantzitsua da, baina baldintza jakin batzuetan eta momentu egokian.

� Erreferentzia-marko kogni�boa
Kontuan hartu behar da ezagutza intelektual soilak ez dakarrela portaera-
ren aldaketarik, ez baldin badago senmenduarĀekin lotuta. Garrantzitsua
da, beraz, biekin batera jokatzea: emozioen adierazpena eta pertzepzioa,
eta ezagutza eta ikasketa kogniboa.Ā

� Hurbiltasun sakonaz
Partaideek, normalean, besteenganako hurbiltasuna esperimentatzen dute.
Taldeko norbaitek ez badu taldekoa izatearen sentsazioa, baztertuta sen-Ā
tzen bada, ikasteko oso aukera gutxi ditu. Oso garrantzitsua da animatzai-
leak hori be Āpresente edukitzea, bere lana izango da talde trinkoa izatea,
bildua, eta onartze- eta berotasun-giroa lortzea.

� Entzunez
Oso garrantzitsua da, eta askotan ez dugu kontuan izaten. Partaideek, ba-
tzuetan, ikas dezakete oso akbo Āez daudenean, edo isilik, nahiz eta kan-
pok Āpasiboak iruditu. Itxura hori eman arren, oso intentsitate handiko
parte hartzea izan dezakete. Partaide batzuk pasibo ikusten baditugu ere,
horri ez zaio garrantzirik eman behar, batzuek horrela ikasten dute.
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� Emanez
Garrantzitsua da autoesmu Ābaxuko partaideak konturatzea besteentzako
lagungarriak izan daitezkeela, eta ekarpena egin dezaketela, hori esperi-
mentatu dutenek portaera aldatzeko aukera gehiago izango dute.

� Antzekotasunak aurkituz
Batzuek sumatzen dute besteei ere antzeko gauzak gertatzen zaizkiela, emo-
zio eta pentsamendu antzekoak izan dituztela, eta ez direla isolatuak edo
“anormalak” sentzĀen. Hori garrantzitsua da taldeen hasieran.

� Ak�bitateak aske hautatuz
Taldearen interesgune bihurtzen diren partaideek, denbora luzeegian bal-
din bada, ez dute esperientzia posiborik Āizaten. Adierazpenak egitera
behartuta sentzĀen badira, beldurrez eta defentsiban erreakzionatzen dute.
Parte hartzeko era, momentua eta neurria beraiek aukeratzen dutenean,
orduan du arrakasta ikaste-prozesuak.

� Baikortasunez
Animatzaileak etengabe bidali beharko luke mezu hau: «Nahi baduzu, lor
dezakezu».
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1.5.8. Talde animatzailea

a) Ezagutza
Animatzaile eraginkorrak ezagutza hauek izan beharko lituzke:

� Talde dinamikaz: prakkĀarekin lortzen da, eta gaiari buruzko literatura-
rekin.

� Psikodinamika indibidualaz: taldean gertatzen diren beldur-erreakzioez
jabetzeko gaitasuna izan behar du. 

� Taldearekin landu nahi den gaiaren ezagutza.

� Garrantzitsua da talde baten gidaritza daraman pertsonak erabili behar
dituen teknikak aurrek berĀak esperimentatuak eta bizituak izatea.

b) Konpromisoa eta interesa
Taldeko partaideek benetako hezitzaile kontsideratuko dute pertsona bat,
baldin eta horrek norbanako bakoitza errespetatzen badu eta bakoitzari
atentzioa eta arreta eskaintzen badio, kontuan izan gabe zein den hobea
edo txarragoa. Horrelako animatzaileak ez du espero erreakzio jakin bat
teknika baten aurrean, eta ez du inor presionatuko prestatuta ez dagoen
ezer egitera. Partaide bakoitza pertsona bezala interesatzen zaio eta haren
autonomia errespetatzen du.

c) Baikortasuna
Animatzaile on batek baikortasunerako joera izan behar du:

� Badaki bere ekintzaren arrakasta, erabilitako teknikez gain, besteekiko
jarreretan dagoela, hala nola, ulermena, kontaktua eta errespetua.

� Gehiago interesatzen zaizkio partaideak ekintza bera baino, nahiz eta
jakin taldeak lan batzuk egin behar dituela. 

� Taldean gertatzen diren gauzak ikuspegi honekin ikusten ditu: Zer esan
nahi du horrek haurrarentzat? Zer esan nahi du honek niretzat eta nire
lanerako?

� Haurren potentzialitateak mugiarazi nahi ditu. Ez du diziplinatu behar,
ez manipulatu, ezta kontrolatu ere.

� Era irekian azaltzen da, beldurrik gabe.
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d) Senberat� asuna
Animatzaileak gaitasuna behar du, bere aurrejuzgu eta nahi pertsonalak
alde batera uzteko eta bestearen jarrera erabat onartzeko. Animatzaile
onak bestea benetan ulertu nahi du, baina ez bestea aldatzeko helburua-
rekin; bestela, manipulazioa izango litzateke.

e) Permisibitatea
Barne oreka duen animatzailea ez da autoritarioa izaten, ez du gehiegi zu-
zentzen. Gutxien parte hartzen dutenei animoak eman behar dizkie.

f) Egokitzea
Animatzailea egokitu egin beharko da taldeak dituen lan egiteko modue-
tara, egin beharreko eslo egĀokitzeak erronka bezala ikusi behar ditu. 

g) Tolerantzia
Animatzaile seguruak errespetua du besteen balio, jarrera eta moduen-
tzat. Onartuko du maitasuna, samurtasuna eta intseguritatea adieraztea,
baina baita ere agresibitatea, areriotasuna, oldarkortasuna eta amorrua.
Bestea ondo ulertzen saiatuko da, harekin hobeto komunikatzeko.

h) Ausarta izatea
Egoera eta pertsona berriekin lan egiteko erronka ausardiaz hartu behar
du, ez da erabat fidatuko bere intuizioaz, ez du esperimentatzeko beldu-
rrik izan behar, eta porrotak espero eta onartu behar ditu.
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1.5.9. Animatzailearen betebeharrak

Prestakuntza

Arrakasta, askotan, prestakuntzaren baitan egoten da. Prestakuntzan sar-
tzen dira taldearen diagnoskĀoa, taldearen helburuak eta espektabakĀ
eta abar.

� Nor naiz ni taldearentzat?
Irakasle batek jolas hauek oso era naturalean egin ditzake eskolan, baina
gerta liteke balorazio-garaia iristen denean haurrak oso erreserbatu
agertzea, erreakzio pertsonalak ez dituztelako inoiz esperimentatu kla-
sean (horregak, Āagian, guk barnetegian astelehenean esplizitatu ge-
nezake giro aske bat lortu nahi dugula astean zehar senmenduakĀ
adierazterakoan, hain atseginak ez direnak barne).

� Helburuak/espekta�bak
Hezitzaileak talde bat hartzen duenean planteatu ditzala zeintzuk diren
bere helburuak eta espektabak. ĀBeste aukera bat taldeari galdetzea
da, ea zeintzuk diren haien espektabak, Āeta orduan erabaki ea bete
daitezkeen eta ea lan egin nahi duen partaideekin helburu edo espek-
taba Āhoriek lortzeko (asteleheneko bileran, galdetzen diegunean ea
zer helbururekin etorri diren, hain zuen ere, adierazi diezaiekegu prest
gaudela beraiekin lan egiteko ‘euskaraz eginez, ondo pasatu’ helburua
lortzeko, eta pentsatzen dugula gai izango garela hori lortzeko, posible
ikusten dugula).

� Azalpenak
Animatzaileak azalpenak era erraz eta
garbian emango ditu. Azalpen luze
baten ondoren eska diezaioke haur
ba Āarau garrantzitsuenak azaltzeko,
seguru egon nahi duelako dena ondo
ulertu dela. Horrela egiteak adieraz-
ten du animatzailearentzat gauza ga-
rrantzitsua dela, eta gainera haurrei
denbora pixka bat emango die erreak-
zionatzeko eta hausnartzeko.
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Animatzailearen lanak taldearekiko

Animatzaileak bi esparrutan lan egin behar du: alde batek, Ātaldearekiko
lanak ditu; eta, bestek, partĀaide bakoitzarekiko.

� Kohesioa areagotu
Talde bat ezin da izan konpaktua, bertan egiten diren elkarrekintzak
berdintasunean oinarritzen ez badira, partaideek konturatu behar dute
inork ez duela “tratu berezirik”. Animatzaileak ere beste partaideen
“parekoa” izan behar du. Animatzaileak, hasieran, bere senmenduak,Ā
pentsamenduak eta erreakzio pertsonalak adierazten baditu, horrek la-
gundu dezake. Esan dezake poz handia sentzĀen duela talde horrekin
lan egitean; baina animatzaileak benetan pentsatzen duena adierazi
behar du. Zenbat eta gehiago hitz egin taldeko partaideek haien artean,
orduan eta azkarrago kohesionatuko da taldea.

� Taldean elkarrekintzak areagotu
Hasieran, taldeak animatzailearen dependentzia handia du, denborak
aurrera egin ahala, animatzaileak parte gutxiago hartu beharko luke,
eta behatzaile funtzioa jokatu. Batzuetan, zuzenean erantzun ditzake
galderak, eta beste batzuetan taldeari bideratu, beste norbaitek eran-
tzun dezan, partaidetza handitzeko; bestela, taldea ez da sekula lide-
rrarenganako dependentziak librĀatuko.

Non eta nola kokatu ere garrantzitsua da. Mahaiek mugatu egiten dute
elkarrekintza, ez direlako aurpegi guzak Āikusten. Aulkiak zirkuluan jar-
tzea da egokiena, batere mahairik gabe.

� Gatazkak konpondu
Talde guzeĀtan dago gatazka potentzial bat. Sarri askotan komunikazio-
arazoak izaten dira, edo partaide pare baten artean edo taldetxo ba-
tzuen artean. Halakoetan, garrantzitsua da gatazkari buruz aske hitz
egitea. Animatzailearen lana izango da gatazka agerian jartzea, bakoi-
tzaren jarrerak argitu daitezen.

� Erresistentzia pertsonalak kontuan izan
Animatzaileak kontuan izan behar ditu sentsibilitate ezberdinak eta de-
fentsa mekanismoen beharra. Animatzaileak partaide bat erasotzen
badu, bere erritmoetara egokitzen ez delako edota berak nahi bezala
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aldatzen ez delako, inozo ari da jokatzen. Jokaera hori ez da eraginkorra
eta, gainera, krudela da. Presa duen animatzailea, aldaketa azkar ger-
tatu dadin partaideak behartzen dituena, oso bide arriskutsuan dabil;
aldaketak motelak eta gogorrak bairĀa, eta hasieran oso nekosoak.

Aldaketa eraginkorrak eta iraunkorrak gertatzen dira, norberak horrela
erabakitzen duenean, ez era behartuan. Norbai Āesan dakioke era onean
bere jokaera ez dela egokia, baina inoiz ez akusazio tonuan.

� Beldur dosia egokitu
Pentsatzeko eran eta portaeretan aldaketa iraunkorra nahi bada, ezin-
bestekoa da inplikazio emozionala; bestela, ezinezkoa da. Eta horrek
be darĀama berekin beldurra.
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Animatzailearen betebeharrak partaideekiko

� Entzun
Animatzailearen betekizun garrantzitsuenetakoa haurrek zer esaten
duten entzutea da. Bestearen betaurrekoak jantzi behar ditu, gauzak
besteak bezala ikusten saiatzeko. Prestasuna behar du bere ikuspuntua
ahaztu eta bestearen munduan erabat sartzeko. Bestearengandik gertu
egon behar du, bere pentsamenduak, senmenduak Āeta iritziak erres-
petatuz. Entzuten duenean ez du pentsatuko «gauzak beste ikuspuntu
honeta�k ikusi beharko zenituzke», baizik eta «saiatuko naiz gauzak zuk
ikusten dituzun bezala ikusten».

Animatzaileak horrela entzuteko prestasuna azaltzeak, taldekideen al-
daketarako jarrera egokia areagotzen du, haiek badakitelako norbait
dagoela entzun eta ulertu nahi duena. Animatzaileak askotan esan
beharko luke «zuk esaten duzu hau horrela eta horrela dela», baina
esandakoa juzgatu gabe, esandakoa baieztatu edo ezeztatu gabe; ho-
rixe baita espero dutena. Era horretan, berehala ikasten dute entzuteak
eta ulertzen saiatzeak ez duela esan nahi esandakoarekin ados egotea.

� Ez derrigortu aldatzera
Aldaketa baten etsairik handiena derrigortasuna da. Taldeko partaideak
itxi egiten dira aldatzera, behartuta daudela sentzĀen dutenean. Bes-
teak aldatu daitezen, honelako espresioak erabiltzen ditugu:

– Balorazioak: Epaitu eta kondenatu egiten ditugu, hitz moralistak era-
biliz: «Be� egiten duzu gaizki». «Denbora gehiegi behar duzu»... Inoiz,
norbai Āburuz barre egin ere bai. Era horretan, bestea presionatu egi-
ten dugu, hura aldatu dadin; baina krikĀatzen duen pertsonak ez du
bere benetako interesa azaltzen, alegia, berak zer irabaziko lukeen,
bestea aldatuko balitz.

– Aginduak: «Hau egin behar duzu». «Ez egon triste». «Egon adi»...
Esaldi horiek erabilita, ez da bestea onartzen hura den bezala, alda-
keta bilatzen da. Animatzaileak jakin beharko luke benetako aldaketa
barneko garapena gertatzen denean bakarrik dela posible.

� Lagundu eta kontsolatu
Animatzaile batzuek ezin dute jasan norbait triste edo negarrez egotea,
eta orduan laster hasten dira: «Ez egon triste». «Tira, ez horrela hartu»...
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Ez dute ulertzen senmenduak Ā(baita tristura ere) sakonki bizi izan
behar direla, gero beste senmendu Ābatzuetara pasatzeko. Lagunta-
suna eta kontsolamendua gero sentu Ābehar dira, tristuraren sen-Ā
mendua ondo mamitu ondoren. Horretarako, beharrezkoa bada, gelakĀ
irteten ere utzi behar zaio, negar lasai egin dezan. Animatzaileak adie-
razi behar du denok dugula eskubidea triste egoteko. Bakardadea eta
mina neurriz gain jasaten ari denaren kasuan, komeni da animatzaileak,
edo haurraren kideren batek, hari gertutasuna adieraztea, sinbolikoki
edo kontaktu fisiko txiki baten bitartez.

� Babesa eta laguntza eskaini
Zenbaitetan, partaide batzuek animatzailearen laguntza behar izaten
dute, gehienbat taldean ez badaude gustura edo ez badira onartuak.
Jasotzen dituzten esmulu Āguzak Ānegaboak Ābaldin badira, anima-
tzaileak parte hartu behar du, eta alde posiboak Ānabarmendu. Zalan-
tza kasuetan, hobe da gehiegizko laguntza ematea gutxiegi baino.

� Isilik daudenak integratu
Animatzaileak ohartarazi behar die haur dominatzaileei, adieraziz bes-
teei ez zaiela parte hartzeko aukera kendu behar.

� Galderak egin
Animatzaileak lagundu egingo die partaideei, galderen bidez erantzunak
bilatzen (nork bereak bilatu behar ditu). Adibidez, baxu hitz egiten duen
haur ba Āgaldetuko dio «Konturatu zara nola hitz egiten duzun?», baina
ez dio esango «Zuk baxuegi hitz egiten duzu»; bestela, haurrari ez dio
hausnartzeko aukerarik ematen. Guzz Ādebekatuta daude «Zerga�k?»
moduko galderak, espekulazio psikologikorako joerak sortzen dituelako.

1.5. INTERAKZIO JOLASAKMETODOLOGIA1
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� Afektua eta samurtasuna adierazi
Pertsona askok, gehienbat gizonezkoek, zailtasuna dute era honetako
senmenduak Āadierazteko, horien inguruan askotan lan giro hotza sor-
tzen da. Ni, animatzailea, samurra baldin banaiz, eta niri ere maitasuna
jasotzea gustatzen zaidala adierazten badut, besteei beren samurtasu-
nezko senmenduak Āadierazten lagunduko diet. Hemen sartuko lira-
teke: besarkada, partaide batekin poztea, bakarrik sentzĀen den ba�
besok heltzĀea, bere ondoan esertzea...

Animatzaileak partaideekin kontaktu fisikoa izatea garrantzitsua da tal-
dearentzat. Horrek, hala ere, ez du berdin-berdin funtzionatzen haur
guzekin. ĀAnimatzaileak norbai Ābere afektua azaldu nahi badio, eta
baldin badaki hori lotsatu egingo dela, “borroka” edo antzeko zerbait
erabil dezake; horrela ere gertatzen da kontaktu fisikoa, eta haur hera-
beak ez dira horrenbeste beldurtzen. Haurren aldek Ā“borroka” estra-
tegia horiek interes eta esmu Ā adierazgarri gisa hartzen dira. Oso
garrantzitsua da hurbiltasun fisikoa adieraztea, bakarren bat bakarta-
suna edo mina sentzĀen ari bada, eta taldeak babesten ez badu. Egoera
horretan animatzaileak aita/ama babeslearen papera jokatu behar du.

� Mugitu
Taldea interesatzen zaion animatzaileak noizbehinka mugimenduzko jo-
lasak proposatuko ditu, jolas horien bidez be Āeserita dauden partai-
deen indar fisikoa eta psikikoa ez galtzea lortzen da. Horrelako jolas
baten ondoren, partaideak erneago daude eta parte-hartze handiagoa
izango dute. Jolas horiek partaideak “berotzeko” balio dute eta lagun-
tzen diete parte-hartzaile herabeenei.

Atal hau bukatzeko, hona hemen zer dioen teoria psikologiko batek:

Hiru behar bete nahi izaten dira taldean:

� Taldearen partaide sen�tzea
� Kontrol beharra
� Maitasun beharra
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Atzeraelikatzea (feedback)

Talde bateko partaideekin benetan elkarrekin lan egin nahi duen anima-
tzaileak informazioa trukatu behar du, noizbehinka, bakoitzarengandik
espero den jokaerari buruz. Atzeraelikatzea hiru motatakoa izan daiteke:

� Baloraziozkoa
Besteari buruzko epaia adierazten da: «Ez duzu besteekin lan egiten»,
«Alferra zara»... Normalean defentsa-erreakzio bat sortzen du.

� Adierazkorra
Senmenduak Ābakarrik adierazten ditu, baina ez dio besteari portaera-
rik proposatzen: «Kokoteraino naukazu», «Ez dut zurekin lan egiteko
gogorik»... Atzeraelikatze honek, normalean, eskatzen du egindakoa
egin ondoren zertarako egin den argitzea.

� Eraikitzailea
Eraginkorrena da. Portaera deskribatzen du, norberaren emozioak adie-
razten ditu eta eskaera garbia du: «Ez dizut berriro entzun nahi, hain
baxu hitz egiten baduzu. Hitz egin altuago». 

Atzeraelikatzea baloraziozkoa edo adierazkorra bada, taldea sakabanatu
egiten da, eta partaideek era erasokorrean erreakzionatzen dute, eraso-
tuak sentzĀen direlako.

Pertzepzio selekboa�

Partaideek beraientzat onuragarria dena ikusten eta sentzĀen dute, eta
beren buruaz duten kontzeptuarekin bat datorrena, besterik ez. Hori talde
guzeĀtan gertatzen da. Komeni zaizkien baieztapenak entzuten dituzte,

1.5.10. Arazoen trataera

Atal honetan taldeetan izaten diren arazoak aztertuko ditugu, eta horiek nola
tratatu. Teknika guzak baino gĀarrantzitsuagoa da oinarrizko arau hau: 

1.5. INTERAKZIO JOLASAKMETODOLOGIA1
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eta neutralak edo beraiei ondo ez datozkienak ez. Izan ere, argumentu
berri baten aurrean, gure postura pertsonalak erabakitzen du mezua
onartu, ez ikusiarena egin, berari buruz hausnartu, aldatu edo indartzen
dugun.

Irekitasun handiegia/txikiegia

Biek sortzen dituzte arazoak. Irekitasuna gehiegizkoa denean esan nahi du
pertsona horrek ez dituela kontuan hartzen besteen sen�menduak eta
normalean bakarrik bukatzen du. Hala ere, kasu gehienetan arazoa tal-
dea edo pertsona itxiegi azaltzen delako sortzen da, normalean arrazoi
hauengak:Ā

� Gure kulturan gardentasuna eta sintzeritatea ez dira asko bultzatzen.

� Beldur gara gure irekitasuna ahuldade bezala hartuko ote den. Norbe-
raren beldur, akats eta abarrek nortasunaren indarra adierazten dutela
onartzeak heldutasun psikologiko handia eskatzen du.

� Beldurra diogu irekitasunari; zenbat eta gehiago ireki besteen aurrean,
orduan eta kontaktu handiagoa izango dugu gure barruarekin, eta honek
beldurra ematen digu.

� Besteekin harreman estuegiak izateak beldurra ematen digu, desilusio-
natu gaitzaketelako edo desilusionatu ditzakegulako.

� Ez ditugu erantzukizun berriak asumitu nahi; izan ere, irekitzen bagara,
hazteko esparruak ikusiko ditugulako, eta ahalmen berriak ezagutu. Ho-
rrek, orientazio berri batera eraman gaitzake, erruna Ābatzuk haustera,
oso ondo ezagutzen ez dugun bide batek Āabiatzeko. Horrek beldurra
sor dezake.

Animatzaileak bere gaitasuna taldearen irekitasunaren bidez neurtzen
badu, taldea gehiegi bultza dezake norabide horretan, eta horrek kon-
trako efektua ekarri: partaideak gehiago ixtea.

Partaide bat ireki eta taldearen erantzuna isiltasuna bada, berak arbuio
bezala biziko du; erantzunak entzun behar ditu, erreakzioak. Partaide bat
irekitzen bada, “hustu” egiten da, beraz, beharrezkoa da berriro “bete-
tzea”. Taldeko inork ez badu betetze lan hori egiten, animatzaileak egin
beharko du. 
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Kontaktu murritza

� Ukitu
Besteekin harremanetan jartzeko modurik sinpleena ukitzea da. Txikita-
k Ātabu batzuekin kargatu gaituzte, zer ezin daitekeen ukitu esan digute
eta honek isolatu egiten gaitu. Animatzaileak jakin behar du ahozkoak
ez diren ariketak oso prozesu delikatuak direla. Arlo honetan emaitzak
berehala lortu nahi baldin baditugu, askotan “gezurrezko” emaitzak lor-
tuko ditugu.

� Ikusi
Kasu askotan, pertsonari ez diogu begiratzen, berarekin kontaktua mu-
gatu nahi dugulako, jarrera hori mantenduz gero gaizki ulertuak sortzen
dira, eta komunikazioan arazoak.

� Hitz egin
Gizakiaren adierazpiderik garrantzitsuena hitz egitea da. Esaten duda-
nagak Āeta esaten dudan moduagak Āadierazten dut nor naizen. Hitz
egiteak bi dimentsio ditu. Edukia (hizkuntza) eta soinua (ahotsa). Per-
tsona batzuek hitz egiten dutenean benetako kontaktua ekidin nahi
dute. Hona hemen adibide batzuk:

– «Zerga�k?» galderak egin. Zentzuzko galderak «Nork?», «Zer?»,
«Nola?», «Noiz?»... dira.

– «Gu» erabili, «Ni» erabili beharrean.

– «Ezin dut» esan, «Ez dut nahi» erabili beharrean.

– «Bai, baina...» erabili.

– Gauzak askotan errepikatu.

– Azalpen gehiegi eman.

– Atalak sailkatzen dituzten pertsonak. «Lehenengo..., bigarren..., hiru-
garren...». Horrela hitz egiten duten pertsonek arrazoia izan nahi dute
be, Āeta beraien adimena azaltzeko beharra dute. Entzuleei oso adi
egotea eskatzen diete eta ez diete parte hartzen uzten denbora lu-
zean.

– Gaia bat-batean aldatzen dutenak.
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� Gorputz hizkuntza

– Entzule batek buruarekin baiezko keinuak egiten baditu, beste per-
tsonarekin kontaktuan jartzeko joera adierazten du.

– Eskua lepora daramanak, ezinegona sentzĀen duela.

– Eskua ahora daramanak, bat-batean etorri zaion pentsamendu edo
senmendua eĀz duela adierazi nahi.

Gehiegi hitz egitea

Batzuetan, partaide batzuek gehiegi hitz egiten dute. Badira elkarrizketa
amaiezinak izaten dituztenak eta norberarentzat denbora gehiegi nahi
izaten dutenak. Hitza gehiegitan hartzen duena ez da konturatzen ezta-
baida monopolizatzen duela; kasu batzuetan gehiago daki gaiaz, baina ez
da konturatzen denbora kentzen diela besteei hitz egiteko. Hauek dira
portaera horren arrazoiak:

� Besteek baino gehiago dakitela uste dute eta beraien ahalmenak neu-
rriz kanpo baloratzen dituzte.

� Defendatu eta beren gutxiagotasun-konplexua estali nahi dute.

� Taldearengan duten eragina indartu.

� Beren adimena agerian utzi.
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1.5.11. Elkarrekintza taldeen oinarrizko arauak

Animatzaileak talde batekin elkarrekintzako jolasak erabili nahi baldin ba-
ditu, hasiera-hasierak Āoinarri garrantzitsu batzuk azaldu beharko dizkio tal-
deari:

� Jolas hauen bidez, portaera berriak esperimentatzeko aukera izango duzue.
Normalean isilak bazarete, orain hitza askotan hartu ahal izango duzue. Nor-
malean erasokorrak bazarete, orain probatu ahal izango duzue zer gerta-
tzen den beste era batera jokatzen baduzue.

� Zuen aurrejuzguak eta “profeziak” albo batera utzi. Norbaitek hasi aurre�k
pentsatzen badu «hemen ez dut ezer ikasiko», baieztatu egingo du hori ger-
tatuko dela. Hobe da pentsatzea «agian zerbait berria ikasi dezaket
hemen».

� Ni saiatuko naiz denok batera dibertu Āgaitezen, baina ni bakarra naiz eta
zuek, berriz, asko. Zuen laguntza beharko dut jolasa ondo irten dadin eta
denok ondo pasa dezagun.

� Hurbilketa sintzeritatearen aurrekoa da. Batzuek pentsatzen dute elkarre-
kintzako jolasen helburua, eta taldearena, norberaren barruko gauza eta
senmendu Āguzak Āaitortzea dela. Hori baino garrantzitsuagoa da erres-
petatua izatea, aintzat hartua eta entzuna izatea. Jende gehienak maskara
kentzen du bere gustuko pertsonekin dagoenean.

� Animatzaileak partaideak sostengatu behar ditu. Partaide batek besteen
erasoak “soportatu” ditzake, berak ere espresatzeko aukera badu eta, gu-
txienez, beste partaide batek sostengatzen badu. Inor ez badago sostengu
hori emateko prest, animatzaileak eman beharko dio, erabat bakarrik geratu
ez dadin.

� Animatzaileak arreta handia jarri behar du, ikusteko ea norbaitek hitz egin
nahi duen eta ezin duen, norbait gaizki ulertua den edota ezin duen nahi
duena argi adierazi.

� Interakzioa produkzioaren aurrekoa da. Helburu batera bideratutako talde
batean bi partaide be Āmokoka eta elkarri oztopatzen ari badira, ezin da
talde helburua lortu, lehendabizi bi horien arteko harreman arazoa kon-
pondu behar da. Ezin gara joan talde helburuaren atzek, Āpartaideek ezin
badituzte erabat ase partaidetza, eragina eta esmu beharrĀak.

72

1 METODOLOGIA 1.5. INTERAKZIO JOLASAK
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TALDE ANIMATZAILEARENTZAKO GIDA

� Partaide bakoitza taldekidea da, eta berdin dio nolakoa den eta nola pen-
tsatzen duen edo jokatzen duen; era berean, berdin dio besteek hari buruz
zer pentsatzen, esaten edo sentzĀen duten. Animatzaileak oso kontuan izan
behar du hori. Askotan taldek Ākanpo uzten direlako atseginak ez diren par-
taideak.

� Kontaktua elkarlanaren aurrekaria da.

� Ahalik eta egiazkoena izango naiz.

� Lehen pertsonan hitz egin eta ez inpertsonalean edo «Gu» erabiliz. Ez era-
bili «Haserretzen gaitu», «Haserre nago» esan nahi denean.

� Ez egin «Zerga�k?» galdera, baizik eta «Zer», «Non?»...

� Taldean gustura ez banago, garbi esango dut. Partaide batek ez badu parte
hartu nahi, besteentzat oztopo bihurtzen da. Zailtasuna konpontzea posible
ez denean ere, normalean guzak Ālasaiago sentzĀen dira gutxienez arazoa
adierazi baldin bada.
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1.6.1. Aipamenak

1 METODOLOGIA

1.6. 100 IDEIA ZUK
NAHI DUZUNERAKO

1. Ideia berri batera irekitako burua (adimena)
inoiz ez da bere lehengora itzuliko.

2. Agian ahaztuko dute esan diezuna, baina ez
dute ahaztuko senarĀazi diezuna.
Carl W. Buechner

3. BekĀoa egiten baduzu, bekĀoa lortuko duzu.

4. Ez madarikatu iluntasuna, piztu pospolo bat
iluntasunean. Jose Maria Arizmendiarrieta

5. Huts egiten ez duenak ez du aurrera egiten,
huts egiteetak ikĀasten duenak baizik.

6. Gure zalantzak traidoreak dira. Sarritan, irabazi
genezakeena galdu egiten dugu, arriskatzeko
beldurraren eraginez. William Shakespeare

7. Ez ditugu gauzak ikusten, diren moduan,
gu garen moduan baizik. Talmud

8. Autonomo izatea ez da bakarrik ikastea.
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9. Harremanen bitartez bilakatzen gara, elkar
eraginean eboluzionatzen dugu.

10. Hainbat erronkari aurre egiteko adore edo
ausardia nahikorik ez izatea ez da zereginak
zailak direlako. Erronkari aurre egiteko
ausardiarik ez dugulako egiten zaizkigu hain
zailak zeregin horiek. Seneca

11. Joan soseguz, lasai joan, haizea lagun da
aldaketan. Joan soseguz, lasai joan, pausoa
luze eman leunean. Ruper Ordorika

12. Hobeak dira 100 aldaketa %1ekoak,
%100eko aldaketa bat baino.

13. Batzuetan gutxiago gehiago da; eta gehiago,
gutxiago.

14. 10.000 km-ko bidaia be hasĀten da pauso
batekin.

15. Goxotasunaren pedagogia aldarrikatu
beharko genuke.

16. Esadazu nola ebaluatzen duzun eta esango
dizut zer, zenbat eta nola ikasten duten zure
ikasleek. Neus San Mar�n

17. Esperientzia ez da gizakioi gertatu ohi
zaiguna, baizik eta gertatzen zaigun
horrekin egiten duguna. Aldous Huxley

18. Burua ez da ontzi bat, betetzeko daukaguna;
egur bat da, eta su eman behar diogu,
egiarekiko maitasuna berpizteko eta haren
bilaketa bultzatzeko. Plutarco
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1 METODOLOGIA 1.6. 100 IDEIA ZUK NAHI DUZUNERAKO

1.6.2. Hasi aurretik

19. Aukerak izateko "hor" egon behar da, eta
arriskuari beldurrik izan ez.

20. Emaitzak be daude; bidean ikĀasten dena
da garrantzitsuena eta esanguratsuena.
Horretarako, metodologia da gakoa. Gauzak
egiteko eraren arabera aukerak zabaldu edo
itxi egiten dira.

21. Ez dago formaziorik, ez badago gogoeta
pertsonalik; ez dago ekarpenik, ez badago
esperientziarik. Pentsarazteko galderak
egiten jakin beharko genuke, erantzunak
eman gabe.

22. Guzen ekĀarpenak aintzat hartzeak eta
baloratzeak norbanakoaren konfiantza dakar.

23. Gure egonaldiaren oinarria honako hau da:

� ekintza – hausnarketa – ekintza /
prak�ka – teoria – prak�ka

� pertsona – taldea – pertsona /
indibiduala – kolek�boa – indibiduala

24. Norberak bizi ez duena, ezinezkoa da be steei
biziaraztea. Inkoherentzia agerian geratzen da.

25. Parte hartze akboa Āeta elkarlana bultzatu
behar da.

26. Talde bakoitza berariazkoa da, berezia,
bakarra, nahiz eta ezaugarri komunak izan
beste talde batzuekin. Horregak, Āezin dira
programak automakĀoki errepikatu.
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27. Talde batean banakako prozesua eta talde
prozesua ematen dira aldi berean. Bi eratako
ondorioak ateratzen dira: banakakoak eta
taldekoak. Bi prozesu horiek desberdinak dira,
baina elkarrekin gertatzen dira elkarrekintzan.
Txanponaren bi aldeak bezalaxe: ezin da bat
aldatu, bestea mugitu gabe.

28. Saioak NOLA, emaitzak HALA. Kontzientzia
horrekin jokatu behar dugu. Ez gara kontzien-
teak. NOLA horretan sartzen da antolaketa,
bakoitzaren rola, begirada, interakzioa…

29. Talde bakoitza berezia da eta bere bidea
egingo du, bere errealitatek abiaĀtuta, unean
uneko aukeren arabera. Egunerokotasunean
dituzten gaitasunak, indarrak, zailtasunak,
ezinak... kontuan hartu behar dira. Bateratzen
dituen eta talde bihurtzen dituen helburu eta
moduak bilatu eta eraiki behar dira.

30. Taldean egingo den prozesua ondo
bideratzeko, oso garrantzitsua da taldea
bera "zaintzeko" ardura norbaitek hartzea,
eta arreta jartzea taldean sortzen ari diren
dinamika, rol, jarrera, giroa, botere-joko,
parte-hartze oreka, konfiantza eta egonezinei.
Antzemandakoaren arabera, taldearen langai
bihurtu eta prozesua birbideratu.

31. Banakako guzak tĀaldekideago sen daitĀezen,
lana modu kontzientean egin behar da. Talde-
kide izatea etengabe elikatu behar da.

32. Eginiko bideak ez dauka atzera bueltarik; be�
dauka ondorioren bat. Ez da behin bekĀoa,
hurrengo pausoaren abiapuntu bihurtzen da.
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1 METODOLOGIA 1.6. 100 IDEIA ZUK NAHI DUZUNERAKO

33. Errealitatearen pertzepzio anitzak daude. Nork
bere ikuspuntua du eta errespetatu behar da.

34. Antolakuntza garrantzitsua da, baina gogoa
izatea gehiago.

35. Erronka mobagĀarriak planteatu.

36. Teoriarik jakin ez arren, bizipenez baliatzeko,
esperientziak abiaĀtzeko aukera dago be.Ā

37. Kideen ekarpenak taldearenak bihurtzen dira.

38. KOGNIZIOA, JOKAERA, SENTIMENDUA... ez
dira kontrakoak, ezta sinonimoak ere. Oso
desberdinak dira. Hirurak dira aztertu eta
landu beharrekoak.

39. Ez dira existzĀen gaiak, edukiak... Pertsonak
eta ikastetxeak existzĀen dira, gaiak, edukiak...
landu nahi dituztenak. Ez badugu lotura hori
egiten, basamortuan aritzea bezala izango da.

40. KONTZIENTZIA da konpromisoaren aurrekĀo
urratsa; eta ezin dugu egintzat eman, landu
egin behar da.

41. Askotan kuesonaĀtzen dugu sistema, eta
berari egozten dizkiogu zenbait akats; baina
gure prakkĀa da benetan kuesonaĀtu beharko
genukeena, benetan gure prakkĀak aztertu
beharko genituzke etengabe.

42. Batzuentzat akupunturako orratz guzakĀ
buruan daude, dena arrazionala da, baina
gure akupunturak gorputz guza ukituĀ
beharko luke. Pertsona bere osotasunean
hartu behar dugu kontuan.
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43. Inportantea ekintza da, eta gero egiten den
hausnarketa. Ekintzari irtenbidea aurkitzea
da momentuetako bat, baina gero hausnar-
keta da benetan ikasteko momentua.

44. Prozesu ona ez da ezinbestean gustukoa.
Deserosotasunak eta krisiak onuragarri eta
eraginkor izan daitezke.

1.6.3. Taldearekin ari garela

45. Emaitzak gutxien espero dugun moduan
etortzen dira sarritan. Batzuetan, beldur
handiegia diogu amaieran ikusten denari
eta, askotan, antzeman ez dugun horretakĀ
jasotzen dugu pozik handiena.

46. Ikasleentzat ohikoak ez diren saio “alaiak”
prestatu behar dira, hunkigarriak, harrigarriak,
DINAMIKOAK...; zerbait berria eta desberdina
eskaintzen diena: informazioa, metodologia,
baliabideak...

47. AZPI-HELBURUAK jartzen asmatu beharko
genuke, askotan amesten duguna ezinezkoa
da eta bakarrik amaierakoa dugu buruan. Lor
ditzakegun helburuak jarri beharko genituzke.

48. Aterik ez itxi, ikuspegi zabala edo irekia izan
une oro.

49. Ez du balio besteei aldaketa eskatzea eta
norbera lehengo lekuan geratzea.
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1 METODOLOGIA 1.6. 100 IDEIA ZUK NAHI DUZUNERAKO

50. Bideratzaileak sinetsi egin behar du egiten ari
den horretan. Ziurtasuna egunerokotasunak
ematen du. Aritzeak dakar jakitea.

51. Guzok eĀz gaitu gauza berak eragiten –
mugitzen – ukitzen, ez une berean, ez modu
berean.

52. Gatazkak eta tentsioak prozesuen ezaugarriak
dira. Etortzen direnean heldu egin behar zaie.

53. Planifikazioa beharrezkoa da, baina malgua
behar du izan.

54. Prozesua taldearena da, haren arrakasta ez
dago nire esku. Nik lagundu dezaket haiek
prozesua egin dezaten, baina, azkenean,
arrakasta edo porrota haiena da.

55. Gauzak ezin dira behartu, landare ba denaĀ
ematen diozu: lur ona, ongarria, ura... Gero,
itxaron egin behar da, ea zer gertatzen den
landare horrekin, agian indartsu haziko da
ala agian ez.

56. Guk ez ditugu kudeatzen pertsonak, taldea
kudeatzen dugu. Eta hiru osagaiak: gorputza,
bihotza eta burua, batera eramaten baditugu,
orduan lortuko dugu aldaketa iraunkorra.
Horregak ukitzĀen ditugu senmenduak.Ā

57. Haserre bagaude, gure ikasteko ahalmena
murrizten dugu. Giroa bermatu behar da.

58. Helburua ez da berehala gauzak lortzea, baizik
eta haratago iristea; lanketa-prozesua amaitu
ondoren ere, iraupena eta eragina izatea.
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59. Alderdi arrazionala eta emozionala, biak
aztertu eta landu behar dira. Pentsatzen, sen-
tzĀen eta egiten dugunaz hausnartu behar da.

60. Besteen ekarpenetak elikĀatu.

61. Bizipen batzuk izateko aukera eskaini.

62. Kideen arteko berdintasunean eta
errespetuan oinarritu behar da prozesua.

63. Prozesuan zehar zer ondorio ateratzen ari
garen, zertaz ohartu garen... hausnartzeko
uneak bermatu behar dira. Norbere ideiak,
usteak, aurreiritziak, baliabideak, baldintzak,
portaerak... aztertzera gonbidatu behar
ditugu. Egiten dugunaz ohartu, baloratu,
aldaketak egitearen komenentzia aztertu...

64. Talde lanaren balioaz hausnartzeko dinamikak
planifikatu behar dira.

65. Ahuleziak eta zailtasunak antzeman behar
dira, aurre nola egin pentsatzeko eta lantzeko.
Eta indarguneak, arrakastak, ondo egiten
dena... bistan jarri behar dira eta indartu.

66. Banakako gogoeta bideratu behar da, kide ba-
koitza eta taldea birkokatzera eraman ditzake.

67. Prozesuaren protagonista nagusienak partai-
deak dira: beraienak dira proposamenak,
gogoetak eta erabakiak.

68. Bideratzailerik onena, sarritan, isilik egoten
dakiena da, erdik kĀentzen dakiena, erdian
partaideak egon daitezen.
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69. Be aukĀera bat eskaini. Ez da berdin esatea
«Ez» eta ate bat ixtea, edota esatea «Hau ez,
baina agian beste hori bai» eta beste ate bat
irekitzea. Horrela, negoziazioa sor daiteke.

70. KrikĀak onartzea oinarrizkoa izan daiteke.
Partaideei uzten diegunean kontrako iritzia
ematen, taldea irekitzen ari da eta prozesuan
aurreratzen.

1 METODOLOGIA 1.6. 100 IDEIA ZUK NAHI DUZUNERAKO

1.6.4. Pertsona eta taldea

71. Pertsona bere osotasunean da ardatza,
abiapuntua eta helmuga.

72. Norberarengandik hasten dira aldaketak.
Horrek uhina sortzen du.

73. Besteen aldaketa ez dago nire esku, nire
ardurapean dagoen bakarra nire aldaketa da.

74. Pertsonaren alderdi arrazionala eta emozio-
nala orekatu egin behar dira. Bihotzak baditu
arrazoiak buruak ulertu ezin dituenak.

75. Krisia aldaketarako eta ikasketarako iturria da.
Aldaketa aukera gisa bizitzea garrantzizkoa da,
ikara sortu arren.

76. Norbere indarguneak, trebeziak... antzema-
teak ziurtasuna eta konfiantza sortzen ditu.
Horietaz baliatu.

77. Ez da berdina bakarrik egotea eta bakarrik
sentzĀea.
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78. Aldatzea ona da, bizirik gauden
seinale, ez da arazoa, aukera baizik. Bizitza
aldaketa da, heriotzara iritsi arte.

79. Ni etengabe aldatzen ari den erlazio sistema
bat naiz.

80. Bizitzan konstante mantentzen den gauza
bakarra aldaketa da.

81. Elkarrekin eraikitzeko, elkarren
berdintasunek abiaĀtu behar dugu; gainekĀ
jartzen bagara, nekez egingo dugu aurrera.
Botere-harremanak berdinen arteko
harremanak bihurtu behar dira.

82. Gauza asko ditugu komunak, gehienak.
Zergak nabarmenĀtzen ditugu hainbeste
desberdinak direnak?

83. Taldea norbanakoetak elikĀatzen da.
Taldean egindako ekarpenak taldearenak
bihurtzen dira.

84. Bakarrik ezin dut, baina agian beste batzuekin
bai. Barnetegiko ikaslea

85. Elkarlana dagoen tokian emaitzak hobeak
dira.

86. Zergak da hain gĀarrantzitsua norberarena
aurrera ateratzea? Zergak izĀan behar da
norberaren bandera goian dagoena?
Onartzen ditugu, benetan, diferentziak?

87. Taldean ez dago inor talde guza bainoĀ
inteligenteagoa denik.
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1 METODOLOGIA 1.6. 100 IDEIA ZUK NAHI DUZUNERAKO

88. BekĀoa bekĀo erara egitea.

88. Inposatzea. Zer egin behar duten guk esatea.

90. Ez planifikatzea. Zertarakoa garbi ez izatea.

91. Epaitzea. Norberak esatea zer dagoen ondo,
zer gaizki... Dena erlaboa da!Ā

92. Errealitatean ez oinarritzea. Helburu eskurae-
zinak jartzea.

93. Irakasleen eguneroko zailtasunak kontuan
ez hartzea.

94. Sermoneatzea, goik jartzĀea, egiaren jabe gisa
agertzea.

95. Bakarka soilik aritzea.

96. Lankidetzaren ordez norberarenak goraipatuz
eta besteena baztertuz edo zapalduz aritzea.

97. Aukerak baztertzea. Aldez aurrekĀ
ezinezkotzat jotzea.

98. Metodologia helburu bihur daiteke, bere
horretan. Metodologiaren fanakĀo bihurtzea.

99. Taldekide bakoitzak izan dezakeen erritmo
desberdina ez errespetatzea.

100. Talde handi batean talde txikia balitz bezala
aritzea.

1.6.5. Oztopoak
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100 IDEIA ZUK NAHI DUZUNERAKO

Baga Taldea
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Segurako barnetegian hainbat garaitan lan tresna ezberdinak erabili izan di-
tugu. Horien artean, mintzagramak (ikasleen hizkuntza portaerak aztertzeko),
binkulazioen taulak (monitoreen eta ikasleen arteko harremanei errepara-
tzeko) eta grafikoak (egonaldiaren planifikazioaz hausnartzeko). Ondorengo
orrialdeetan hiru tresna horiek zehaztasun handiagoz azalduko ditugu.

2 ERABILI DIREN TRESNAK
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Barnetegian hainbat garaitan erabili ditugu mintzagramak lan tresna gisa.
Mintzagramak helburu xumea duten teknikak dira, taldearen egitura eta hiz-
kuntzaren erabilera ezagutzea dute xede. Gure egonaldietan erabili izan
dugun mintzagrama mota Ulibarri programan proposatu dena da, non tal-
deko ikasle bakoitzari galdetzen zaion ea norekin egiten duen euskara gehien
eta norekin gaztelania gehien. Besteak beste, hork Āateratzen ditugun da-
tuak dira:

� Nortzuk diren euskal hiztun akboakĀ

� Nortzuk diren erdal hiztun akboakĀ

� Taldearen trinkotasuna

� Ikasle isolatuak

2 ERABILI DIREN TRESNAK

2.1. MINTZAGRAMAK

6 boto

5 boto

4 boto

3 boto

2 boto

1 boto

0 boto 2 19 16 14 18 19 21 24 3 9 6 8 15 25 13

12 1 4 22 5 23 20 27

10 11 17

26

7 Ulibarri programaren mintzagrama baten adibidea.
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Murumendi eskolan egin genuen parte-hartzerako pentsatu genuen beste
mintzagrama mota bat behar genuela. Gure planteamendua izan zen ikasle
bakoitzari galdetzea taldeko beste kide guzekikĀo zuen hizkuntza harrema-
naz. Horretarako, fitxa hau erabili genuen:

Konparatu nahi genituen EUSLE metodologia aplikatu aurreko datuak eta
EUSLE metodologia aplikatu ondorengoak, eta ikusi ea alderik zegoen ala ez,
non, noiz, eta zergak Āematen zen aldaketa, ematen baldin bazen. Datu guz-
ak Ābildutakoan Excel-eko taula batera pasatu genituen eta alderatu geni-
tuen ikasle bakoitzak bere buruari aitortzen zion erabilera eta besteek
norberari aitortzen ziotena.
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Gure iritzian, LHko azken zikloan zen egokia datu bilketa hau, baina ikaste-
txeak hala erabakita LH guzan Āegin zen. Gerora ikusi zen LHko lehen zikloe-
tan lortzen ziren emaitzak ez zirela esanguratsuak, ikasleek ez zutelako nahiko
heldutasun horrelako galderak ulertzeko eta erantzuteko. Bigarren datu bil-
ketak burutu ondoren datuak konparatu ziren. Lan hori Soziolinguis�ka Klus-
terreko Pello Jauregik (EUSLE metodologiaren sortzaileetako bat) egin zuen

2.1. MINTZAGRAMAK2 ERABILI DIREN TRESNAK
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eta han ikusi zen ateratzen ziren emaitzak kontraesankorrak zirela. Hori iku-
sita hasi ginen pentsatzen EUSLE metodologiak ez zuela bere horretan Hez-
kuntza Sistemarako balio, edo ez LHrako behintzat, eta erabaki zen adin tarte
horietarako metodologia egokitzapen bar prestatu behar zela. Hork Āsortu da
gerora JOSTAKETAN proiektu pilotua; honek etorkizunean zer emango duen
ikusteke dago oraindik.
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Pertsonen arteko harremanetan loturak sortu eta garatzeari deitzen diogu
guk binkulazioa. Hainbat proba egin ditugu gai honen inguruan.

2.2.1. Monitoreen eta ikasleen arteko binkulazioa

Zertarako

Ikasle guzengĀana modu pertsonalean iristen garela ziurtatzeko.

Helburua ez da monitore guzok Āhaur guzengĀana eta taldearekin etorri
diren irakasle guzengĀana iristea, baizik eta haur guzek Āeta irakasle guzekĀ
gutxienez monitore batekin hurbiltasun une bat izatea.

Taldeetan be Ādaude ikasle batzuk oharkabean pasatzen direnak, hain dis-Ā
ratsuak ez direnak, ezkutuan edo hain agerian egoten ez direnak. Ikasle ho-
riengana iristeko erabiltzen dugu binkulazio fitxa, kontuan hartuak sen�
daitezen, alegia.

Nola

Fitxa horretan haur guzen Āargazkiak daude tamaina txikian. Egunaren ha-
sieran, hezitzaileok bildu, eta apuntatzen dugu zer ikaslerekin eta zer irakas-
lerekin izan dugun unetxoren bat bakarka, zeinetan bere inguru hurbilari
buruz galdetu diogun, hau da, bere familiari buruz, zaletasunei buruz eta
abar.

Horrela, fitxa honetan detektatzen dugu nortzuekin ez garen oraindik egon
eta helburu bezala markatzen ditugu ikasle eta irakasle horiek. Egon garen
ikasleen eta irakasleen argazkien ondoan monitoreok gure iniziala jartzen
dugu. Prozedura hau egunero egiten dugu, azken egunerako guzekin Āegon
garela ziurtatu arte.

2 ERABILI DIREN TRESNAK

2.2. BINKULAZIOEN TAULAK
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2.2.2. Egonaldiko subjektu guztien arteko binkulazioa

Zertarako

Egonaldian subjektu garen guzon Āarteko harreman kopuruaz hausnartzeko.
Hau da, monitore, irakasle eta ikasleen arteko harreman kopurua bistara-
tzeko eta horren inguruan hausnartu eta ondorioak ateratzeko.

Nola

Matrize handi batean gure izenak eta argazkiak jarri, eta bakoitzak besteekin
izan dituen harremanei buruzko hausnarketa egin ondoren, puntutxoen bi-
tartez adierazten ditugu. Horrela, era bisual batean, taldean ematen diren
harremanen argazkia dugu. Planteamendu hau ideia honetak eĀtorri zen: 

«Guk, hezitzaileok, ikasle eta irakasle guz�ekiko binkulazioa
bilatzen badugu, zerga�k ez bilatu guz�ok guz�ona?»

Monitoreen eta ikasleen arteko binkulazioa.
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2.2. BINKULAZIOEN TAULAK2 ERABILI DIREN TRESNAK

Egonaldiko subjektu guz�en arteko binkulazioa.
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2.2.3. Harremanak ugaritzeko konpromisoak
eskatzea eta bistaratzea

Hirugarren proba hau aurrekoaren eboluzioa da. Pentsatu genuen eskolan
izaten diren harremanak eta barnetegian izaten direnak alderatu genitza-
keela. Horretarako, puntutxoak erabili beharrean hariak erabili genituen. Es-
kolako harremanentzat kolore bat, eta gero barnetegian izaten direnak
islatzeko beste kolore ezberdin bat egunero. Horrez gain, taldekide guzeiĀ
eskatu genien ahalegin berezia egiteko, ohiko harremanetak Ākanpo beste
batzuk ere izaten saiatzeko. Azken egunean irudia aztertu eta ondorio ba-
tzuk atera genituen.

Hau da taldeari planteatu genion galdera: «Harremanetako egoeraz kon-
tziente bagara, binkulazio berriak izateko konpromisoak hartzeko eta sor dai-
tezkeen harreman ezberdinei buruz hausnartzeko gai izango al gara?».

Harremanak ugaritzeko konpromisoak eskatzea eta bistaratzea.
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2.2. BINKULAZIOEN TAULAK2 ERABILI DIREN TRESNAK

Zertarako

� Komunikazioaren garrantziaz jabetzeko.

� Komunikazio era ezberdinak daudela ohartzeko eta onartzeko.

� Komunikazioa eta harremanak era kontzientean bultzatzea posiblea dela
ohartzeko.

� Taldekide jakin batzuekin harremanak izateko zenbait konpromiso hartzeko.

� «Zerga�k bai? Zerga�k ez? Zer da komunikatzerakoan laguntzen edo traba
egiten diguna?». Horren inguruan hausnartzeko eta ondorioak ateratzeko.

2.2.4. Ondorioak

� Egunero beharrezko denbora eman behar diogu honelako lanketari.

� Bere garrantziaz denok jabetzea oinarrizkoa da.

� Bistaratu daitezke taldean izaten diren harremanak eta baita egoera per-
tsonalak ere.

� Helburuak kontuan harturik era ezberdinetan landu daiteke gai hau.

� Gaia konplexua bezain interesgarria da eta, agian, lau egunerako erronka
handiegia izan daiteke.

� Ikasturte bukaeran landu dugu harremanak ikusarazteko bide hau, eta adi-
nari begira agian umeak txiki samarrak ziren (4. eta 5. mailakoak). Hala ere,
adin honek bere alde ona ere badu, eta zera da, iritziak eta pentsaerak adie-
razteko ez dira batere lotsatzen eta pentsatzen duten bezala esaten dutela.
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2 ERABILI DIREN TRESNAK

Seguran grafikoak erabili ditugu egonaldia baloratzeko eta planifikazioaren
oreka-maila aztertzeko. Jakin nahi genuen ea gure asteko programazioan
arloren bat gailentzen ote zen nabarmenki eta besteren bat, berriz, herren
geratzen ote zen. Horretarako, zenbait grafiko erabili genituen, mota ezber-
dinetakoak, batzuetan zutabeak, besteetan sektore formakoak, gazta for-
makoak eta abar. Grafiko hauek osatzeko, gure programazioa aztertu genuen
eta ekintzak sailkatu genituen. Sailkapen horretak Āhamar multzo atera ziren:

� Afekbit� atea
Senmenduen mundua lanĀtzera bideratutakoak.

� Antolaketa
Horretan sartu genituen: taldeari harrera egitea, etxea erakustea, arauak
azaltzea, logelak antolatzea eta antzeko lanak egitea.

� Desinhibitzea
Hauek dira desinhibitzeko dinamiken helburuak: lotsa gutxitzea, kontaktu fi-
sikoa, gorputz komunikazioa...

� Gaia
Euskararekin eta honen erabilerarekin lotura zuzena duten ekintzak.

� Hutsik
Taldea etorri den orduagak Āedota joan den orduagak Āgure lan jardunean
geratzen diren denbora tarteak.

� Ingurua
Segura eta inguruak ezagutzera bideratutakoak.

� Kohesioa
Taldeko harremanak estutzera, taldea trinkotzera, taldean konfiantza eta
elkar-ezagutza handitzera bideratutakoak.

2.3. GRAFIKOAK

02 ERABILI DIREN TRESNAK:Maquetación 1  21/10/19  08:08  Página 100



101

� Lasaialdia
Egunean zehar ematen diren denbora libreko tarteak.

� Ondo pasa
Distentsiora, ludikotasunera eta ondo pasatzera bideratutako ekintzak.

� Subjekbot� asuna
Taldearen eta norbanakoaren usteak, balioak, sinesmenak, euskararekiko
pertzepzioa eta abar aztertzera eta hausnartzera bideratutakoak.

Hamar multzo horiek idenfikĀatu ondoren, kolore bat eman genion bakoi-
tzari modu bisual batean adierazi ahal izateko gure programan. Programa ho-
rretan multzo bakoitzari ematen genion denbora jarri genuen. Bukatzeko,
asteko programaren hustuketa egin eta gero, handik ateratako datuak grafi-
koetara eramaten genituen.
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2.3. GRAFIKOAK2 ERABILI DIREN TRESNAK

Pentsatzen genuen bezala, lanik zailena gure ekintzak multzo batean edo bes-
tean kokatzea izan zen, ekintza gehienek multzo bat baino gehiago ukitzen zu-
telako. Horregak, Āprogramaren denbora-tarte batzuetan kolore bat baino
gehiago erabili genuen, denbora-tarteak proportzionalki adierazteko.

Hemen ipini ditugu egonaldi bateko grafikoak, adibide gisa.
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Esku artean duzun liburuak azken urteetan Euskal Girotze Barnetegietan era-
bili diren dinamikak eta teknikak biltzen ditu. Dinamika/teknika horiek sail-
katzerakoan, haiek duten helburu nagusia izan dugu kontuan. Horretarako,
bederatzi funtsezko ardatz edo helburu idenfikĀatu ditugu, eta dinamika/tek-
nika bakoitza haietako batekin lotu. Ez da lan erraza izan, kasu gehienetan
bakoitzak helburu bat baino gehiago duelako jomugan, edo ardatz bat baino
gehiago ukitzen duelako.

Beharrezkoa da funtsezko ardatz guzak Ābatera kontuan hartzea egonaldiak
modu orekatuan aurrera egin dezan, benetan taldea eta pertsona indartu
daitezen. Nekez landu daitezke ardatz hauek modu isolatuan, guzak Ābatera
baitoaz txirikorda bat osatuz; izan ere, bata ukitzen eta mugitzen ari gare-
nean besteak ere ukitzen eta mugitzen ari gara, Rubiken kuboa izango balitz
bezala, non kuboaren alde batean egindako aldaketak besteetan ere aldake-
tak dakartzan.

Egonaldia, beraz, elementu guzak Āongi arkĀulatuz osatzen da, pixkanaka-
pixkanaka. Funtsezko ardatz horietakoren bat falta bada edo oso ahula bada,
egonaldiak kalitatea galduko du eta ziur asko ez du bere helburua beteko.

Liburu honetan eskura dituzun dinamika/tekniken erabilerak planteamendu
orokor nagusi bat du oinarrian: taldea osatzen duten norbanakoak “gorputz
senpenĀtsalariak” direla. Hori horrela izanik, dinamika/teknika batzuek sen-
menduen Āeremu zabala dute jokaleku. Beste batzuek, aldiz, gorputzarekin
dute zerikusia: kontaktu fisikoa, espresio mota ezberdinak eta abar. Azkenik,
ikasteko eta pentsatzeko uneak sortuko dituzten dinamikak/teknikak daude.

3 FITXEN GIDA DIDAKTIKOA
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Bederatzi funtsezko ardatz bereizi ditugu, dinamika eta tekniken sailkapena
egiteko. Aresan Āesan bezala, dinamika/teknika gehienak ardatz edo helburu
bat baino gehiagorekin lotuta daude.

� Giro ona/Alaitasuna/Afekbit� atea
Ardatz honek egonaldi guza ĀbustzĀen du hasierak Āamaierara. Egiten di-
tugun dinamikek be Ādute helburu hau atzek, Ānahiz eta egoera desero-
soak gertatzen diren taldearen beraren dinamikak sortuta. Ez dugu ahaztu
behar egonaldian ondo pasatu behar dela, baina hori ez dela egonaldiak
duen helburu nagusia edo bakarra.

� Kohesioa/Taldea indartzea
Helburu hau lortzera bideratzen ditugun dinamiketan, taldekideen arteko
ezagutza, konfiantza, harremana, komunikazioa, kontaktua, lankidetza eta
errespetua handitu nahi ditugu. Hori guza Ālortzeko erabiltzen dugun tek-
nika mota indartsuena talde erronkena da. Guzon Āekarpenekin, modu ko-
lekboan Āgainditu beharreko erronkak planteatzen dizkiogu taldeari.

� Konfiantza/Autoesmua�
Atal hau lantzeko, norberaren autoezagutza bultzatzen dugu. Norbanakoa
eta taldea zenbait gai eta egoeraren aurrean posizionatzera eramaten dugu;
eta taldeko kide bakoitzak pentsatzen duena eta sentzĀen duena sozializa-
tzerakoan, segurtasun eta babes eremu bat sortzen ahalegintzen gara,
eremu bat non iritziak eta senmenduak Āerrespetuz onartzen diren, juzgu-
rik gabe. Hori gertatzen denean, taldekideak ireki egiten dira eta konfiantzaz
eta lasaitasunez azaltzen dira besteen aurrean.

� Komunikazioa
Atal hau lantzeko egiten ditugun dinamiketan ez dugu kontuan izaten aho
komunikazioa bakarrik; izan ere, komunikazio idatzia, gorputz komunika-
zioa eta abar ere kontuan izaten ditugu. Gure helburua taldekideen arteko
komunikazio orekatua lortzea da. Taldean askotan parte hartzen dutenak

3 FITXEN GIDA DIDAKTIKOA

3.1. FUNTSEZKO ARDATZAK
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edo protagonismo gehiegi dutenak pixka bat frenatuz, eta aldi berean tal-
dean ikusezin diren horiei protagonismo handiagoa emanez. Hori guzaĀ
lortzeko, parte-hartze teknikak erabiltzen ditugu, guzen Āparte-hartze ore-
katua izateko. Horrez gainera, oso presente dugu euskaraz egiteko aukerak
sortu behar ditugula, eta horretara bideratzen ditugu zenbait ekintza.

� Desinhibizioa
Arlo honetako helburu nagusia lotsa galtzearekin lotzen da. Ez bakarrik tal-
dearen aurrean hitza hartzeko lotsa, zenbait partaidek euskaraz hitz egi-
teko duten lotsa kentzea ere hemen kokatuko genuke. Helburu hau lortzeko
ahotsa, gorputza, musika, dantza eta abar erabiltzen ditugu.

� Sormena
Ardatz honen lanketa oso presente izaten dugu gure lan egiteko moduan.
Gauzak modu itxian planteatu beharrean, ahalegintzen gara ohiko bidee-
tak Āateratzen eta aukeren ateak irekita uzten, modu horretan norbera aske
izan dadin dinamiketan sortuko diren produktuak (horma-irudiak, marraz-
kiak, argazkiak, plaslinazkĀo panpinatxoak...) egiterakoan. Sormenarekin
batera, garrantzi handia ematen diogu bisualizazioari, hau da, norbanakoak
eta taldeak sortzen dituen produktuak ikusgai jartzen eta, era berean, ego-
naldian adierazten diren ideiak eta iritziak modu sortzaile eta bisualean
adierazten eta gure espazioetan eta hormetan itsasten.

� Euskara eta kultura
Nolakoa da euskara? Nola sentzĀen zara harekin? Handia da? Txikia? Non
hitz egiten duzu? Noiz? Non hitz egiten da zure herrian?... Honetara edo
antzeko hausnarketetara garamatzaten dinamikak dira arlo honetakoak.

� Ingurumena
Gure inguruak eskaintzen dituen aukerez gozatzeko egiten ditugun ekintzak
dira hauek.

� Errespetua/Aniztasuna/Generoa
Errespetua da oinarri-oinarrian jarri nahi dugun balioa. Errespetua ikasleen
artean, errespetua monitoreengandik ikasleenganako, errespetua ikas-
leengandik monitoreenganako, errespetua irakasleekiko, errespetua tal-
dean hitz egiten diren hizkuntzekiko... Gero eta talde anitzagoak datozkigu
barnetegira, bai ikasleen jatorriagak, Ābai haien hizkuntzari dagokionez. Iru-
ditzen zaigu haiena onartzek Āeta errespetatzek Āetor daitekeela, etortze-
kotan, gurearen onarpena eta errespetua, eta hori modu esplizituan egin
behar dugula, propio horretara bideratutako dinamiken bidez.
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3 FITXEN GIDA DIDAKTIKOA

3.2. FITXEN ESKEMA

Liburu honetan bildu ditugun teknika eta dinamika guzen Āfitxek eskema ber-
bera dute, oinarrizko sei ataletan banaturik:

� Nori?
Teknika edo dinamika nori begira dagoen pentsatuta: 

norbanakoa taldea biak

� Zer lantzen da?
Teknikak edo dinamikak lantzen duen funtsezko ardatza:

Giro ona/Alaitasuna/Afek�bitatea

Kohesioa/Taldea indartzea

Konfiantza/Autoes�mua

Komunikazioa

Desinhibizioa

Sormena

Euskara eta kultura

Ingurumena

Errespetua/Aniztasuna/Generoa

� Zertarako?
Teknika edo dinamika zertarako erabiliko dugun.

� Materiala
Teknika edo dinamika egiteko beharko ditugun gauzak.

03 FITXEN GIDA DIDAKTIKOA:Maquetación 1  21/10/19  12:21  Página 110



111

� Izena
Teknika edo dinamikaren izena.

� Nola egiten da
Teknika edo dinamikaren urratsak.
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Edozein dinamika egindakoan, be Āegin diezazkiekegu taldekideei ondoko
lau eskakizun hauek. Sinpleak dira, baina modu sistemakĀoan eginez gero,
taldea poliki-poliki autorregulatzen hasten da eta bere jokaerak aldatzen:

3 FITXEN GIDA DIDAKTIKOA

3.3. ERABILITAKO GALDERA SORTA

«Jar dadila zu�k aulki gainean…

– Dinamika egitean oihu egin duena

– Asko agindu duena

– Pasibo egon dena

– Euskaraz egin duena».

Hausnarketara bideratutako dinamiketan galdera hauek egin ditzakegu:

� Niretzat euskara…

� Euskalduna da…

� Ordenatu nire hizkuntzak garrantziaren arabera.

� Irribarrea sortzen dit…

� Nire bihotzera iristen da…

� Une on bat euskararekin lotuta.

� Une txar bat euskararekin lotuta.

� Taldeko harremanetak gusĀtatzen zaizkidan bi gauza.

� Taldeko harremanetak gusĀtatzen ez zaizkidan bi gauza.

� Niretzako kuuna dena eĀta galdu nahi ez dudana.

� Noiz aukeratzen dut euskaraz egitea? Zergak?Ā
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� Noiz aukeratzen dut gaztelaniaz egitea? Zergak?Ā

� Zein da nire hizkuntza?

� Zerk edo nork bultzatzen nau nirea ez den hizkuntza egitera?

� Nire ezaugarri on bat.

� Noiz geratu nintzen barregarri?

� Noiz pasatu duzu lotsa handia?

� Taldeko beste guzengĀandik bereizten nauen zerbait?

� Barita magikoa erabiliz aldatuko nuke…

� Zer sentzĀen dut «euskaraz egin!» esaten didatenean?

� Ordenatu nire hizkuntzak. Zeren arabera ordenatu ditut?

� Jatorria: gurasoak, aitona-amonak, ni eta eman didaten hizkuntza.

� Euskaraz ari naizenean, zer sentzĀen dut?

� Eta gaztelaniaz ari naizenean?

� Euskarazko hitz polit bat.

� Txikitako oroimen polit bat.

� Txikitako oroimen latz bat.

� Lagun on baten ezaugarriak zerrendatu.

� Nola adierazten duzu norbaiten lagun ona zarela?

� Lagun ona izateko ezaugarririk ba al duzu? Zeintzuk dira?

� Zer beste dohain edo ezaugarri izan nahiko zenituzke?

� Ana kolonbiarra da. Hona etorri eta euskara ikasi du, euskalduna al da?

� Zertan dira antzekoak euskara eta goxokiak?

� Euskara maite al dut? Zergak?Ā

� Taldeak euskara maite al du? Zergak?Ā

� Zuen bizitzan noiz dakizue euskara gehiago?

� ...
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Atal honetako fitxetan Segurako barnetegian erabili ditugun teknika, dina-
mika, joko eta jostailuak bildu ditugu. Bost multzotan banatuta daude:

� Parte-hartzea bultzatzeko teknikak
Teknika hauen bidez, taldekide guzen Āparte-hartzea bultzatu edo lagundu
nahi dugu kontzienteki. Hezitzaileak hori bermatu behar du eta, horreta-
rako, baliabide hauek erabil ditzake. Hainbat helburu bila ditzakegu teknika
hauen bitartez: talde txikiak sortzea, sozializazioetan txandak errespeta-
tzea, taldekide guzak Ābistaratzea, adierazpide ezberdinak eskaintzea, ko-
munikazioa sustatzea eta abar.

� Hausnartzea bultzatzeko teknikak
Edozein bizipenetak Ā(jarduera, jolasa, gertaera, arazoa…) hausnarketa per-
tsonala edo kolekboa Āegin daiteke, baina oso garrantzitsua izaten da nola
antolatzen dugun hausnarketa hori. Multzo honetan zenbait teknika bildu
ditugu.

� Dinamiken bilduma
Egindako hainbat dinamikaren bilduma aurkituko dugu multzo honetan.

� Jostailuen bilduma
Erabilitako zenbait mahai-joko bildu ditugu hemen. Material hau komer-
tzializatuta dago eta espezializatutako dendetan aurki daiteke. Joko asko
norgehiagoka aritzeko dira, baina guk taldean eta elkarlanean aritzeko mol-
datu ditugu. Jolaslekuetan erabili ditugun jostailuak ere multzo honetan
jaso ditugu.

� Jolasak antolatzeko material bilduma
Txoko honetan jolasak antolatzeko hainbat material aurkituko dugu. Talde-
kideak beraiek dira sortzaileak, antolatzaileak, dinamizatzaileak, gidariak
eta ondorio pertsonal eta kolekboak Āateratzen dituztenak.

4 FITXEN SAILKAPENA
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BULTZATZEKO TEKNIKAK
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Hezitzaileak taula bat osatuko du kartoi
mehe handi batean. Alde batek, Āasteko
egunak jarriko ditu; eta bestek, Āberriz,
tresna eta gauzen zerrenda: kirol mate-
riala, mahai jokoak, liburuak eta abar.

2. Taldekide bakoitzari egun bat eta mate-
rial zehatz baten ardura egokituko zaio.

3. Egunaren hasieran, edo aproposa ikusten
dugun unean, aurreko eguneko ardurak
nolakoak izan ziren aztertuko dugu tal-
dean.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldeak erabiliko
dituen materialen
kudeaketa eta zaintza
ardurak kide guzenĀ
artean banatzeko,
denak garrantzitsu
sen daitĀezen.

• Materiala
Errotuladoreak eta
kartoi mehe handia.

Arduren taula
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Hezitzaileak «Aulki beroa!» esaten due-
nean, partaide guzak Āaltxatu, eta beste
aulki batean eseriko dira.

2. Hezitzaileak hainbat alditan errepika de-
zake aurreko pausua beharrezkoa ikusten
baldin badu.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldean komunikazioa
bultzatzeko. Dinamika
bat hasi aurrek,Ā
taldekideak beste era
batera kokatzeko.

• Materiala
Aulkiak.

Aulki beroa
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK Aulki gainera

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Dinamika batean
partaideek izan duten
portaera bistaratzeko
eta iritziak azaltzeko.
Halaber, taldea
autorregulatzen
has dadin.

• Materiala
Aulkiak edo bankuak.

1. Denok biribilean eseriko gara aulkietan.
Gidariak hainbat galdera egingo ditu, adi-
bidez: «Nori gustatu zaio jarduera hau?
Nork hitz egin du asko? Nork agindu du
asko? Nork izan du jarrera pasiboa? Nork
egin du garrasi? Nork ez du ulertu?»...

2. Galdera bakoitzari erantzuteko bi aukera
izango dira: eserita jarraitu edo aulki gai-
nean zuk Ājarri.

3. Gidariak egoki ikusten duenean, zerga�a
ere galde dezake eta aukera ezberdinak
sozializatu.

04-A FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:24  Página 121



122

4
4

.1
. P

A
R

T
E

-H
A

R
T

Z
E

A
 B

U
L

T
Z

A
T

Z
E

K
O

 T
E

K
N

IK
A

K
4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK Banaka, binaka

edo taldeka• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Elkarren artean
komunikatzen eta
taldean lana egiten
ohitzeko.

• Materiala
Papera, arkatza eta
borragoma.

1. Taldekideak banaka, binaka edo hainbat
talde txikitan banatuko dira (horretarako
liburu honetan hainbat teknika daude).

2. Hezitzaileak interesgarri izan daitekeen
galdera edo gai bat proposatuko du. Kide
edo taldetxo bakoitzak horren inguruan
hausnarketa egin beharko du, eta ekar-
penak paper batean idatzi.

3. Gero, kide edo taldetxo
bakoitzak egindakoa so-
zializatuko du talde han-
dian.

4. Bukaeran, esperientziari
buruz era pertsonalean
hitz egin dezakegu: «Zer
gertatu da? Zer sen�tu
duzu? Zer ikasi duzu?»...
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Hezitzaileak zenbait gai edo galdera plan-
teatuko ditu hausnarketak egiteko.

2. Taldekideek, banaka edo talde txikitan,
gai horien inguruan hausnartu, eta pape-
retan idatziko dituzte iritziak.

3. Ondoren, papelografo batean erantsiko
dituzte iritziak, nahi dituzten formak eta
koloreak erabiliz.

4. Bukaeran, sortutako papelografoak sozia-
lizatuko dira.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hainbat gairi buruzko
iritziak beste era
batera bistaratzeko
eta sozializatzeko.

• Materiala
Arkatzak,
errotuladoreak,
guraizeak, kola,
papelografoa eta
kolore ezberdinetako
paperak.

Collageak
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Hasieran, hezitzaileak hainbat gairi buruz
galderak egingo ditu.

2. Partaide bakoitzak dianaren barruan bere
iritzia kokatuko du gomets baten bitartez:
zenbat eta erdirago, orduan eta balorazio
hobea.

3. Esperientziaren bukaeran, gai berberei
buruz berriro iritzia emateko eskatuko
diegu.

4. Azkenean, hasiera eta bukaerako dianak
alderatuko ditugu, eta denon artean on-
dorioak atera.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gai zehatz batzuei
buruz (harremanak,
euskara, etab.)
taldearen eta
partaideen iritziak eta
iritzi horien eboluzioa
bistaratzeko.

• Materiala
Folioak,
errotuladoreak eta
gometsak.

Dianak
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Partaideen artean pieza guzak Ābanatuko
ditugu, hau da, 28 pieza (taldekide kopu-
ruaren arabera, batzuei pieza bat baino
gehiago eman beharko diegu).

2. Hezitzaileak galdera bat egingo du egoki
ikusten duen gai edo dinamika ba Āburuz
(6:6 pieza duena hasiko da erantzuten).

3. Gidariak galderak egiten segituko du, eta
erantzun ahal izateko, partaideek domino
jolasa jarraitzeko pieza izan beharko dute.
Kide batek baino gehiagok erantzuteko
aukera baldin badu, bi zenbaki berdineko
pieza duenak egingo du (2:2, 3:3, 4:4...).

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekide guzekĀ
iritzia eman dezaten.

• Materiala
Pieza handiko
dominoa.

Domino
erraldoia
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Partaide bakoitzak eguzki txiki bat mar-
gotuko du eta jartzen duen izpi kopurua-
rekin bere iritzia azalduko du: zenbat eta
izpi gehiago, gero eta balorazio hobea.

2. Aukeran, taldean azaldu eta sozializatuko
du. Adibidez: «Nik hamar izpi margotu
dizkiot nire eguzkitxoari oso ondo pasatu
dudalako, baina...».

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Dinamika bat edo
egun osoari buruzko
balorazio pertsonalak
egiteko.

• Materiala
Folioak,
errotuladoreak eta
guraizeak.

Eguzkitxoak
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK Elefantetxoak

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gai ba buruzkĀo
sozializazioa egiten
denean, denon parte
hartzea bermatzeko.

• Materiala
Elefantetxoak.

1. Partaide bakoitzak elefantetxo bat izango
du. Gai ba Āburuz bere iritzia esan ondo-
ren, beste elefanteekin batera jarriko du.

2. Bukaeran, elefantetxo guzak Āelkarturik
geratuko dira kohesio irudia azalduz.
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK Emotikonoak

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Dinamika bat
gustatu zaigun
ala ez adierazteko,
gertatutakoari buruz
iritziak emateko,
nola sentzĀen garen
sozializatzeko.

• Materiala
EmokĀonoen orriak
eta paper zuri handia.

1. Dinamika edo jardunaldi luzeago baten
ondoren, hezitzaileak emokĀono ezber-
dinak erakutsiko dizkie.

2. Kide bakoitzak nahi dituen emokĀonoak
erabiliko ditu bere senmenduak Āadie-
razteko. Horma-irudian erantsiko ditu, eta
papertxo batean zergaa idaĀtzi.

3. Azkenik, senpenak soĀzializatuko ditugu.
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Taldekide bakoitzak eraikuntza pieza bat
(gehiago ere izan daitezke) izango du.

2. Hezitzaileak gai bat azalduko du. Taldeki-
deek, banaka-banaka, iritzia eman ahala
bere pieza lurrean jarriko dute.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekide guzenĀ
parte hartzeko
eskubidea bermatzeko,
eta sozializatzean
taldekideen arteko
errespetua finkatzeko.
Denon ekarpenekin
“eraikitzen” ari gara.

• Materiala
Pieza anitzeko edozein
erainkuntza-jolas.

Eraikuntzak

04-A FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:24  Página 129



130

12
4

.1
. P

A
R

T
E

-H
A

R
T

Z
E

A
 B

U
L

T
Z

A
T

Z
E

K
O

 T
E

K
N

IK
A

K
4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Gai bat mahaigaineratuko dugu eta parte
hartu nahi duenak eskua altxatuz txanda
eskatuko du.

2. Behar izanez gero, gidariak eskaeren txan-
dak paper batean idatzi, eta iritziak txan-
daka antolatuko ditu.

Oharra: Botere harremanak horizontaltze
aldera, norbaitek hitz egindakoan esango
diogu berak eman behar diola hitza hu-
rrengo taldekideari. Horretarako, eskua
altxatu duten kideen artean bat aukeratu
beharko du.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Sozializazioetan parte
hartzean, txandakatuz
eta errespetuz egingo
dela bermatzeko.

• Materiala
Paper bat eta arkatza.

Eskua altxatuz
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Paper handi batean taldekide bakoitzak
nahi duen kolorez bere eskuaren silueta
margotuko du.

2. Gero eskuan bere iritziak edo balorazioak
idatziko ditu.

Aldaera: Bakoitzak koloretako paper ba-
tean bere eskuaren silueta margotu, gero
moztu, eta paper handian itsatsiko du.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berri
baten bidez, denok
norberaren iritziak eta
senmenduakĀ
komunikatzeko.

• Materiala
Paper handi bat eta
errotuladoreak.

Eskuak
margotuz
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Sozializatzean    senmendu Āedo ideia bat
gure gorputzekin eskultura bat eginez iru-
dikatuko dugu.

2. Izan daiteke banaka, binaka edo taldeka.

3. Azkenik, denon artean hitz egin dezakegu.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Sozializazioa era
atseginagoan egiteko,
eta gorputzaren
bitartez ere gauza
asko esan daitezkeela
ohartarazteko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

Eskulturak
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Taldekideen artean gargolen fitxak bana-
tuko ditugu eta nor bere senpenak Āgar-
gola batekin lotzen saiatuko da.

2. Gero, taldekideen artean sozializatuko di-
tugu aukeratutako gargolak eta zergaak.Ā

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Sozializazioa era
atseginagoan egiteko.

• Materiala
Oxfordeko gargolak
biltzen dituzten fitxak.

Gargolak

04-A FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:24  Página 133



134

16
4

.1
. P

A
R

T
E

-H
A

R
T

Z
E

A
 B

U
L

T
Z

A
T

Z
E

K
O

 T
E

K
N

IK
A

K
4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Taldekideek begiak itxiko dituzte.

2. Hezitzaileak bakoitzari gomets bat jarriko
dio bekokian.

3. Gidariak esaten duenean, begiak irekiko
dituzte eta denok isilean, mimika erabiliz,
gometsen koloreen arabera batuko dira
taldetxoak osatzeko.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro alaian hainbat
taldetxo sortzeko, gero
dinamika bat egiteko.

• Materiala
Koloretako gometsak.

Gometsak
kopetan
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Dinamika edo jardunaldi luzeago baten
ondoren, partaide bakoitzak papelografo
batean nahi duen hitza idatziz bere iri-
tziak edo senpenak Āadieraziko ditu. Adi-
bidez: ‘Zoragarria’, ‘Atsegina’, ‘Sekulakoa’,
‘Aspergarria’, ‘Hunkigarria’...

2. Gero taldearen aurrean nork bere azal-
penak emango ditu.

3. Bukaeran, denon artean gertatutakoa ko-
menta dezakegu.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekide guzenĀ
iritziak eta senpenakĀ
entzun ahal izateko.

• Materiala
Errotuladoreak eta
papelografoa.

Hitz bat
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Egindako dinamika batzuen argazki mul-
tzoa erantsiko dugu paper handi batean. 

2. Gero, errespetuz eta sinadura jarriaz, tal-
dekideek nahi dutena idatziko dute argaz-
kien tartean: gertatutakoa, sentutĀakoa…

3. Idatzitakoa taldean hausnartu daiteke.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideek, egunez
egun, beren iritziak,
senpenak, emoĀzioak
eta abar adierazteko
eta sozializatzeko.

• Materiala
Paper zuri handia
(horma-irudia)
eta argazkiak.

Horma-irudiak
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK Isilarazteko

tresnak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Sozializazioan giro
egokia bermatzeko.

• Materiala
Jostailuzko bozina,
jostailuzko esku
erraldoia, etab.

1. Taldean sozializatzeko garaian, partaide
batek jostailuzko tresna bat izango du. As-
nĀtzen denean eskuak zarata egiten du
(bozina bat, esku erraldoia eta abar).

2. Taldekide bat hitz egiten ari den bitartean
beste inor hizketan edo zarata egiten has-
ten bada, tresna daukanak erabili egingo
du isilarazteko.
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK Jangelarako

zozketa• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
harremanak
bultzatzeko.

• Materiala
Zenbakidun fitxak.

1. Jangelako aulkietan zenbaki batzuk jarriko
ditugu partaide guzen Ākopurua kontuan
hartuta.

2. Jangelan sartu aurrek, Ākide guzek Āzen-
baki bana aterako dute poltsa batek.Ā

3. Partaide bakoitza egokitu zaion zenbakia
duen aulkian eseriko da.

4. Bukatzeko, gertatutakoari buruz hitz egin
daiteke.
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Denak biribilean eserita daudela, taldeki-
deek karta bana hartuko dute multzok,Ā
besteei erakutsi gabe.

2. Karta horrek adieraziko die aurpegiarekin
imitatu behar duten keinua.

3. Txandaka, bakoitzak bere keinua eginez,
bikotekidea aurkitzen saiatuko dira.

4. Gainera, irudien berdinta-
sunaren arabera, sortu
daitezke hirukoteak,
laukoteak, etab.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan eta
gorputza adierazpide
bezala erabiliz, hainbat
taldetxo sortzeko.

• Materiala
Aurpegi keinu
ezberdinen irudiak,
karten tamainakoak.
Irudi bakoitzak bere
bikotekide berdina
izan behar du.

Keinuen kartak

4
.1. P

A
R

T
E

-H
A

R
T

Z
E

A
 B

U
L

T
Z

A
T

Z
E

K
O

 T
E

K
N

IK
A

K

04-A FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:24  Página 139



140

22
4

.1
. P

A
R

T
E

-H
A

R
T

Z
E

A
 B

U
L

T
Z

A
T

Z
E

K
O

 T
E

K
N

IK
A

K
4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Sozializazioa era
bisual, metaforiko eta
atseginagoan egiteko.

• Materiala
Koadro ezberdinak,
soka eta pintzak.

1. Hezitzaileak soka batean zenbait koadro
zintzilikatuko ditu.

2. Dinamika baten ondoren edo proposatu-
tako gai baten inguruan, taldekide bakoi-
tza bere senpenak Ākoadro batekin (edo
gehiagorekin) lotzen saiatuko da.

3. Gero, denon artean sozializatuko da zer
koadro aukeratu ditugun eta zergaak.Ā

Koadroak
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK Koloretako

gauzatxoak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan hainbat
taldetxo sortzeko, gero
dinamika bat egiteko.

• Materiala
Poltsa bat eta kolore
ezberdinetako gauza
txikiak (gozokiak,
mailatxoak, etab.).

1. Poltsa batean kolore ezberdinetako gauza
txikiak sartuko ditugu (gozokiak, makila-
txoak eta abar).

2. Partaide bakoitzak, begiak itxita dituela-
rik, gauzatxo bat hartuko du poltsak Āeta
ateratako koloreen arabera osatuko dira
taldetxoak.
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK Kolorez

adierazi• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Partaideen arteko
komunikazioa beste
era batera bideratzeko.

• Materiala
Paper zuriak eta
kolore ezberdinetako
margoak.

1. Jolas edo dinamika baten ondoren, talde-
kide bakoitzak bere argazkia inguratuko
du horma-irudian kolore bat (edo kolore
gehiago) erabiliz, horrela bere iritziak, ba-
lorazioak, senmenduak... adierĀazteko.

2. Gero, txandak eta iritziak errespetatuz,
koloreen bitartez adierazitakoa sozializatu
daiteke.
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Dinamika edo jardunaldi luzeago baten
ondoren, partaide bakoitzak nahi duen
marrazkia eginez bere iritziak edo sen-Ā
penak adieraziko ditu.

2. Gero bakoitzak, marrazkia erakutsiz, bere
azalpenak emango ditu.

3. Marrazkiak papelografoan erantsiko di-
tugu eta gertatutakoa denon artean ko-
menta dezakegu.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berriak
erabiliz, partaide
guzen iritziak eĀta
senpenak Āentzuteko.

• Materiala
Papelografo handia,
folio zuriak, margoak,
kola eta guraizeak.

Marrazkia
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Hezitzaileak egokia ikusten duenean era-
biliko du. Horretarako, baldintza batzuk
jar ditzake: nork, nola, noiz...

2. Hainbat unetan erabil daiteke: bilera ba-
tean, abes saio baĀtean...

3. Bukaeran, gertatutakoari buruz hitz egin
dezakegu.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hitz egiten duenaren
autoesmua lanĀtzeko
eta egoki entzungo
zaiola bermatzeko. Oso
tresna interesgarria da
eta hainbat une eta
gunetan erabil daiteke:
taldekideen arreta
bermatzeko, dinamika
bat animatzeko,
jolasak egiteko,
abesteko eta abar.

• Materiala
Mikrofonoa, musika
tresna, bozgorailuak...
(batzuk konpaktuak
eta eramangarriak
dira).

Mikrofonoa
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Taldekide bakoitzak mahai-jolas honen
pieza bat izango du.

2. Gidariak interesgarria izan daitekeen gai
bat mahaigaineratuko du (ingurumena,
euskara, gizartea, harremanak...). 

3. Partaideek txandaka iritzia azalduko dute
eta bakoitzak bere pieza kokatuko du. Ho-
rrela, denon artean, etxetxoa eraikitzen
joango gara.

4. Eraikitakoan, etxetxoa desegiten jarraitu
daiteke. Norbai Āerortzen bazaio, bere ar-
dura izango da berriro eraikitzea. Taldeki-
deek ez dute horregak Āhaserretu behar.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Sozializazioa era
dibergĀarrian egiteko.
Denon artean zerbait
handia “eraiki”
dezakegula
ohartarazteko; eta
norbai erĀaikitakoa
“erortzen” bazaio,
taldeak konfiantza
emango dio eta saiatu
beharko du berriro
“eraikitzen”.

• Materiala
Villa Pale� jolasa.

Paletti etxetxoa
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Taldekide bakoitzak pilota bat izango du.

2. Gai bat planteatuko da taldean hitz egi-
teko. Partaideek txandaka iritzia emango
dute eta bakoitzak bere pilota kutxara bo-
tako du. Pilota kutxa barrura sartu arte
solasaldiak ez du jarraituko.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Edozein gairi buruz
taldekideek duten
iritzia modu
dibergĀarri eta
atseginagoan
sozializatzeko
(gaiaren arabera
hainbat arlo landu
daitezke).

• Materiala
Pilotak eta kutxa bat.

Pilotak kutxara
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK Plastilinaz

adierazi• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berri
baten bidez,
norberaren iritziak
eta senmenduakĀ
komunikatzeko.

• Materiala
Kolore ezberdinetako
plaslinak.Ā

1. Gai zehatz ba Āburuz, edo dinamika baten
ondoren, hezitzaileak galdera bat egingo
du, adibidez: «Zer da zuretzat euskara?
Zer da zuretzat lagun ona izatea? Nola
sen�tu zara jarduera honetan?»...

2. Partaide bakoitzak, plaslinaz Ābaliaturik,
nahi duen eskultura edo irudia egingo du
planteatutako galderari erantzuteko.

3. Azkenik, partaideek egindako irudiak era-
kutsiko dituzte taldean eta denon artean
sozializatuko ditugu.
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

Poltsa zuria
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde arazo edo kezka
berezi baten aurrean,
era anonimoan
partaide guzenĀ
iritziak azaltzeko.

• Materiala
Papera, arkatzak eta
poltsa zuri bat.

1. Gai zehatz ba Āburuz, edo dinamika baten
ondoren, hezitzaileak galdera bat egingo
du, adibidez: «Zer da zuretzat euskara?
Zer da zuretzat lagun ona izatea? Nola
sen�tu zara jarduera honetan?»...

2. Taldekide guzek Āberen iritzia papertxo
batean idatzi, eta gero poltsa zurian sar-
tuko dute.

3. Gidariak papertxoak banan-banan iraku-
rriko ditu, egileari buruz ezer aipatu gabe,
horrela anonimatua bermatuz.

4. Nahi izanez gero, entzundakoari buruz
hitz egiteko aukera emango diegu par-
taide guzei.Ā
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

Puzzle txikiak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan hainbat
taldetxo sortzeko, gero
dinamika bat egiteko.
Horrekin batera,
taldekideen artean
komunikazioa eta
harremana bultzatu
nahi da.

• Materiala
Za Ākopuru ezberdinez
osatutako puzzleak
(bikoak, hirukoak,
laukoak...).

1. Lehendabizi, pentsatu behar dugu zenbat
partaiderekin osatuko ditugun taldetxoak
hurrengo dinamika egiteko.

2. Gero puzzle egokiak aukeratuko ditugu,
eta piezak taldekideen artean banatu.

3. Partaide bakoitza saiatuko da besteekin
puzzle osoa osatzen. Horrela, hainbat tal-
detxo sortuko dira.
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

Termometroa
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Dinamika edo
esperientzia baten
ondoren, partaideen
iritziak bistaratzeko
eta entzuteko.

• Materiala
Zenbaki batzuk paper
orrietan. Aukera izanez
gero, frontoi bateko
zenbakiak erabil
ditzakegu alegiazko
termometroa
irudikatzeko.

1. Leku luze batean (gela, jolaslekua...) hezi-
tzaileak zenbaki batzuk jarriko ditu pare-
tan edo lurrean (adibidez, 1ek Ā10era),
alegiazko termometro bat irudikatuz.

2. Gidariak galdera bat egingo du, adibidez:
«Nola sen�tu zara jarduera honetan?».

3. Partaide bakoitzak bere balorazioa egingo
du eta alegiazko termometroaren zenbaki
baten parean kokatuko da.

4. Bukaeran, nahi izanez gero, kokapen ba-
tzuk sozializa daitezke galdera hau eginez:
«Zerga�k aukeratu duzu gune hori?».
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

Txilibitua
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Oso tresna
interesgarria da eta
hainbat unetan erabil
daiteke taldekideen
arreta bermatzeko,
dinamika bat
animatzeko, jolasak
egiteko eta abar.

• Materiala
Txilibitua.

1. Hezitzaileak berak, edo taldekide batek,
eraman dezake txilibitua lepok zinĀtzilik.

2. Hainbat unetan erabil daiteke: bilera ba-
tean isilarazteko, dantza batean gorputz
mugimenduak aldatzeko, txango batean
arreta eskatzeko, taldekideak biltzeko...

04-A FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:25  Página 151



34
4

.1
. P

A
R

T
E

-H
A

R
T

Z
E

A
 B

U
L

T
Z

A
T

Z
E

K
O

 T
E

K
N

IK
A

K
4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Partaide bakoitzak nahi duen tximeleta-
ren diseinua aukeratuko du (beste irudi
mota ere izan daiteke, adibidez, loreak).

2. Bere erara margotuko du eta erdian bere
argazkia erantsiko dio.

3. Gidariak egoki ikusten duen galdera sorta
emango die taldekideei, erantzun deza-
ten. Adibidez: «Nola duzu izena? Nolakoa
zara? Zer kirol duzu gustuko? Zer espero
duzu egun hauetan?»...

4. Bukaeran partaide bakoitzak margotutako
irudia erakutsi, eta idatzitako erantzunak
azalduko ditu taldearen aurrean.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Denok talde bateko
partaideak garela
adierazteko. Halaber,
nork bere burua eta
bere ezaugarri batzuk
taldean aurkezteko.

• Materiala
Diseinu ezberdineko
tximeletak (edo beste
irudi batzuk), kide
guzen arĀgazkiak,
margoak, guraizeak eta
papelografo handia.

Tximeleta naiz
Lore bat naiz...

152
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

Zenbaki bat
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berriak
erabiliz, partaide
guzen iritziak eĀta
senpenak Āentzuteko.

• Materiala
Errotuladoreak eta
papelografoa.

1. Dinamika edo jardunaldi luzeago baten
ondoren, taldekide bakoitzak bere iritzia
edo senpenak Āazalduko ditu nahi duen
zenbakiaren bitartez (1ek 10erĀa).

2. Nork bere azalpenak emango ditu.

3. Halaber, gertatutakoa denon artean ko-
menta dezakegu.
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4.1. PARTE-HARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

Zintzilikarioak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berriak
erabiliz, partaide
bakoitzak nola
sentzĀen den
adierazteko, dinamika
bat gustatu zaion ala
ez esateko,
gertatutakoari buruz
iritziak emateko...

• Materiala
Kolore ezberdinetako
zintak, iruditxoak,
papertxoak eta paper
zuri handi bat.

1. Taldekide bakoitzak, material hori guzaĀ
erabiliz, bere iritzia edo senpenak Āadie-
raziko ditu.

2. Partaideek horma-irudian zintzilikatuko
dituzte adierazitako iritzi edo senpenak. Ā

3. Bukaeran, nahi izanez g  ero, bakoitzak zer
eta zergak egin duen azĀal dezake.
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4.1. PARTE-HARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK Zure argazkia

kokatu• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Egonaldi batean
egindako jardueren
ostean, partaideen
iritziak sozializatzeko.

• Materiala
Egindako hainbat
dinamikaren argazkiak,
partaide bakoitzaren
argazkitxoa, kola eta
paper handi bat
(horma-irudia).

1. Aurreko egunetan egindako hainbat di-
namika edo bizipenen argazkiak erantsiko
ditugu horma-irudi handi batean.

2. Partaide bakoitzak bere argazkitxoa (edo
izena) jarriko du aukeratutako jarduera
edo unearen ondoan.

3. Bukatzeko, sozializatu egingo dugu: «Zer-
ga�k aukeratu duzu une hori?».

04-A FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:25  Página 155



1. A,B,C ala D ................................. 157

2. Amarauna .................................. 158

3. Animalia balitz ........................... 160

4. Aulki bakarrean denok eseri...... 161

5. Barnetegiak, Europako zirkuak ... 162

6. Bideotxoak aztertzen................. 164

7. Erantzunen lore-hostoak ........... 165

8. Errespetuaren fitxatxoak ........... 166

9. Erretratua .................................. 168

10. Eskuaren silueta ...................... 169

11. Eskuineko aulkia libre dago ..... 170

12. Euskaldunen bizipenak.............171

13. Euskararen ibaia .......................172

14. Galderak bikoteka.................... 173

15. Hizkuntzen itsasontzia ............. 174

16. Itxaropenak ............................. 175

17. Jolaskide .................................. 176

18. Kexa sekretuak poltsa zurira.... 177

19. Kutxa buruan ........................... 178

156

20. Munduko hizkuntzak ............... 180

21. Nire hizkuntzak ........................ 182

22. Petalo esanguratsuak .............. 183

23. Post-itak multzoka ................... 184

24. Senmenduen tĀaula ................ 185

25. Silueta eta hizkuntzak.............. 186

26. Soka�ran hizketan ................... 187

27. Tramankulua............................ 188

28. TripkĀoa................................... 189

4 FITXEN SAILKAPENA

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO TEKNIKAK

04-B FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:33  Página 156



157

1
4

.2
. H

A
U

SN
A

R
T

Z
E

A
 B

U
L

T
Z

A
T

Z
E

K
O

 T
E

K
N

IK
A

K
4.2. HAUSNARTZEA

BULTZATZEKO
TEKNIKAK

A, B, C ala D
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Nahi dugun gaiez
hitz egiteko. Denon
iritziak ez direla
berdinak ohartzeko.

• Materiala
Lau kartoi mehe
(A, B, C eta D hizkiekin),
galdeketaren fitxak
(gutxi gorabehera 7
galdera) eta arkatzak.

1. Partaide bakoitzak dinamizatzaile taldeak
egokitutako galdeketaren fitxa beteko du.
Galdera bakoitzari erantzuteko, 4 aukera
izango ditu: A, B, C ala D (D aukeran nahi
den bezala erantzun daiteke; besteetan,
aldiz, erantzun zehatzak eskatzen dira).

2. Gidariak ozenki irakurriko ditu galderak
banan-banan eta kide bakoitza lurrean
markatutako gunean kokatuko da, fitxan
aukeratu duen erantzunaren arabera (D
aukera hautatu dutenak aulkietan eseriko
dira eta erantzuna azalduko dute).

3. Azkenik, gertatutakoaz hitz egingo dugu:
«Zer izan da deigarria zuretzat? Zerga�k
aukeratu duzu erantzun hori? Nola ikusi
duzu taldearen joera?»...

04-B FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:33  Página 157



158

2

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

4
.2

. H
A

U
SN

A
R

T
Z

E
A

 B
U

L
T

Z
A

T
Z

E
K

O
 T

E
K

N
IK

A
K

Amarauna
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen arteko
harremanak indartzeko.
Erronken aurrean talde
bezala jokatzearen
garrantziaz ohartzeko.

• Materiala
Sokaz egindako
sare handi bat,
kartoi meheak
eta pintzak.

1. Talde osoa sarearen alde batean kokatuko
da eta denek beste aldera pasatu beharko
dute ahal bezala; dena den, baldintza ba-
tzuk daude: sarea ezin da ukitu eta zulo
berek eĀz dago bi aldiz pasatzerik.

2. Taldeak pentsatu beharko du nola gain-
ditu erronka, tarteka jolasa geldituz era

egokiena zein den erabakitzeko.

3. Bukatutakoan, gerta-
tutakoari edo sen-Ā
tutakoari buruz hitz
egingo dugu.
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 3 Animalia balitz

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berri bat
erabiliz, egokia den gai
ba buruz norberĀak
dituen iritziak,
pentsaerak edo
senmenduakĀ
jasotzeko eta
taldekideei azaltzeko.

• Materiala
Kolore ezberdinetako
plaslinak.Ā

1. Dinamizatzaile taldeak gai bat proposa-
tuko du eta horri buruzko galdera egingo
du. Adibidez: «Euskara animalia balitz,
zein litzateke zure ustetan eta zerga�k?».
(Animalia izan beharrean, beste zerbait
ere izan daiteke).

2. Taldekide bakoitzak plaslina Āerabiliz ani-
malia hori egingo du eta papertxo batean
arrazoiak idatziko ditu.

3. Bukatzeko, bakoitzak egin duen animalia
eta zergaa azĀalduko die besteei.
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4 Aulki bakarrean
denok eseri• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Nagusiki taldekideen
artean giro ona eta
kohesioa lantzeko
erabiltzen da; baina
talde erronka izanik,
beste edozein helburu
lantzeko ere erabil
daiteke.

• Materiala
Musika eta aulkiak.
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1. Hezitzaileak talde erronka modura plan-
teatuko du jarduera; alegia, nola edo hala
denok eserita bukatzea da helburua.

2. Hasieran aulki eta partaide kopuru ber-
bera izango da. Aulki bat beste baten kon-
tra jarriko dugu bi ilara osatuz. Partaideak
zuk Āinguruan.

3. Musika alaia jarriko dugu eta dantza egi-
ten hasiko dira aulkien inguruan mugituz.
Bitartean aulki pare bat kenduko dugu.

4. Segundo batzuk igarota mu-
sika etengo dugu. Partaideak
ahal duten bezala esertzen
saiatuko dira. Horrela hain-
bat aldiz errepikatuko dugu.

5. Hezitzaileak egoki ikusten
duenean jarduera geratuko
du eta bilera egingo du tal-
dearekin. Bileran zenbait gai
aztertu daitezke: zer gerta-
tzen ari den, nola jarraituko
dugun…

6. Azkenik, aulki bakarra gera-
tuko da eta taldekide guzakĀ
bata bestearen gainean ese-
rita. Hori poza! Lortu dugu!

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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5 Barnetegiak
Europako zirkuak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gure arteko
komunikazioaren
garrantziaz jabetzeko.
Era berean, norberak
taldean izan duen
jokaeraz ohartzeko.

• Materiala
Eserlekuak eta
jolasaren fitxak
(adinaren arabera bi
motatakoak erabiliko
ditugu: Barnetegiak
DBHkoekin eta
Europako zirkuak
LMHkoekin).

1. Partaideak lau taldetan banatuko ditugu
eta talde bakoitza eserleku luze batean
eseriko da, denak aurreko paretari begira.

2. Partaideek begiak itxiko dituzte eta ba-
koitzari txarteltxo bat zintzilikatuko diogu
bizkarrean, hitz edo irudi ezberdin bate-
kin (Barnetegiak: irakaslea, garbitzailea...
Zirkuak: lehoia, pailazoa, akrobata...).
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3. Aurreko paretan hizki arraro batzuk di-
tuzten lau barnetegi (edo zirku) ezberdi-
nen txartelak jarriko ditugu. Era berean,
partaideen atzealdean ere (aulki batzue-
tan, adibidez) lau barnetegi (edo zirku)
horien txarteltxoak jarriko ditugu.

4. Dena prest dugunean, partaideei begiak
irekitzeko baimena emango diegu eta jar-
duera honen baldintzak adieraziko ditugu:
• Partaide guzak Āzutu Āeta isilean mugi-

tuko dira, alegia, ezin dute hitz egin. Mi-
mikaz antola daitezke soilik.

• Txartel guzen Āinformazioa erabiliz (ko-
loreak, hitz arraroak, bizkarreko hitz
edo irudia...), partaideek dagokien aul-
kian eta ordenean eseri behako dute.

5. Bukaeran hizki arraro horien azpian dau-
den benetako hitzak azalduko ditugu, ea
partaide guzak Ābehar bezala eseri diren.

6. Azkenik, denak biribilean eseri eta haus-
narketak egiteko galderak egin ditzakegu:
«Nola sen�tu zara? Nolakoa izan da zure
parte hartzea? Zer izan da zailena?»...
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 6 Bideotxoak

aztertzen

1. Hezitzaileak taldekideei bideo labur bat
ikusteko gonbidapena egingo die.

2. Partaide bakoitzak ikusitakoari buruzko
bere iritziak jasoko ditu.

3. Ikusitakoan hausnarketak egingo ditugu
(talde osoan edo zenbait talde txikitan).
Hezitzaileak, bideoko gaiak hartuta, lotu-
rak bila ditzake. Esate baterako, bideoan
pertsona lotsa Ābaten egoera agertzen
bada, hori euskararen erabilerarekin lotu
dezakegu eta taldekideei galdetu: «Eus-
karaz egitean lotsa sen�tzen al duzu?».
Edo ingurumenari lotuta: «Norbait plas-
�ko bat errekara botatzen ari dela ikus-
ten dudanean, lotsa ematen al dit zerbait
esateak?».

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldean hainbat gairi
buruz hausnarketak
egiteko. Hasieran
pertsonala izan
daiteke, baina gero
taldekideekin
sozializatu daiteke.

• Materiala
Bideo laburrak,
telebista, papera eta
arkatza.
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7 Erantzunen
lore-hostoak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berriak
erabiliz, hainbat gaiez
hausnarketak egiteko.

• Materiala
Koloretako kartoi
meheak (petalo bat
margoturik dutela),
errotuladoreak, zeloa,
kola, papelografo
handia eta guraizeak.

1. Partaideek bosna kar-
toi mehe izango dute.

2. Gidariak bost galdera
egingo dizkie interes-
garri iruditzen zaizkion
zenbait gairi buruz.

3. Nork bere erantzunak
lore-hostoen barruan
idatzi eta, segidan, guraizez moztuko ditu.
Erdiko biribilean bere izena jarriko du.

4. Lore guzak Āpapelografo handi batean
erantsiko ditugu eta bakoitzak bere lorea
sozializatuko du.

5. Esperientziari buruz hitz egin dezakegu.
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8 Errespetuaren
fitxatxoak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde harremanei
buruzko hausnarketak
egiteko.

• Materiala
Paper handia,
errotuladorea eta
fitxatxoak.

1. Errespetua adierazteko bi esaldi adostuko
ditugu denon artean.

2. Bi horietak Āabiatuta, taldekide bakoitzak
beste esaldi batzuk idatziko ditu papertxo
banatan. Idatziak modu anonimoan kutxa
batean bilduta, hezitzaileak ozenki iraku-
rriko ditu. Esate baterako:
«Besteak errespetatzen ditut:
– Arretaz entzuten ditudanean
– Bultzatzen ez ditudanean
– Sekretu bat gordetzen dudanean
– Haien izaera onartzen dudanean
– Iraintzen ez ditudanean
– Jotzen ez ditudanean».
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3. Gero biribilean ese-
riko gara guzok. ĀGi-
dariak plaskĀozko 5
fitxa emango dizkio
taldekide bakoitzari.
Nork bere fitxatxoak
beste taldekideen ar-
tean banatu beharko
ditu. Besteak gehien
errespetatzen dituz-
ten partaideei eman
beharko dizkiete fitxatxoak;
ez baita bozketa, baizik eta
taldean jabetu daitezen nor-
tzuk diren besteak errespe-
tatzen dituztenak. Denbora
utziko dugu bakoitzak lasai
pentsa dezan fitxak nori eta
zergak emangĀo dizkion.

4. Fitxak arau batzuk jarraituz
banatu behar dituzte:
• Erabateko isiltasunean egin behar da.
• Inork ezin du eskatu berari fitxatxorik

eman diezaioten.
• Bost fitxatxoak banatu behar dira.
• Pertsona ba Āgehienez bi fitxatxo eman

dakizkioke.

5. Fitxatxoen banaketa bukatutakoan haus-
narketa ardatz hauek erabil ditzakegu:
«Nola sen�tu zara fitxatxoak jasotzean?
Nori eman dizkiozu? Zerga�k? Zaila izan
da nori eman erabakitzea? Nola lagundu
dezakegu guz�ok elkar gehiago errespe-
tatzeko?»...
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 9 Erretratua

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hausnarketa
pertsonalek abiaĀtuta,
taldekideen artean
harremanak
hobetzeko.

• Materiala
Papera, arkatza eta
margoak.

1. Hezitzaileak galdera bat planteatuko die
partaideei, adibidez: «Zer pertsonak la-
gundu dizu asko bizitzan?».

2. Ondo pentsatu ondoren, partaide bakoi-
tzak pertsona horren erretratua egingo
du marrazki baten bidez. 

3. Bakoitzak nahi duen bezala sozializatuko
du, pertsona hori nor den eta zergak Āau-
keratu duen adieraziz.

4. Bukaeran, esperientziari buruz hitz egin
dezakegu.
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 10 Eskuaren

silueta

1. Bakoitzak bere esku baten silueta ma-
rraztuko du.

2. Gidariak landu nahi dituen gaien inguruan
lau galdera egingo ditu, adibidez: «Zure
janaririk gustukoena? Zer da euskalduna
izatea? Zure ezaugarri posi�bo bat?»...
Partaideek eskuaren siluetan idatziko di-
tuzte erantzunak, hatz txikik Āhasita.

3. Gero, hatz lodian, nork bere gustuko ani-
malia bat idatziko du. Izenik jarri gabe eta
isilean jasoko ditugu eskuen orriak.

4. Orriak taldekideen artean banatuko di-
tugu. Seinale bat emandakoan, denak ha-
siko dira egokitu zaien eskuko animalia
imitatzen, hitzik esan gabe. Egile bakoi-
tzak norberak egindakoa aurkitu beharko
du; orduan imitatzaileak egilearen izena
idatziko du eskuan eta guraizez moztu.

5. Talde guza Ābiribilean eserita,
kideek banan-banan azalduko
dute nola imitatu duen norbe-
rak animalia, nola aurkitu duen
egileak eskua eta baita bertan
dagoen beste informazioa ere.

6. Bukatzeko, esku guzak Āpape-
lografo batean itsatsiko ditugu.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berriak
erabiliz, hainbat gairi
buruz hausnarketak
egiteko.

• Materiala
A4 neurriko orriak,
arkatzak, margoak edo
errotuladoreak, kola
eta guraizeak.
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 11 Eskuineko

aulkia libre dago• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde giroan elkarren
arteko errespetua eta
komunikazioa zein
garrantzitsuak diren
konturatzeko.

• Materiala
Aulkiak (jokalarien
kopurua baino bat
gehiago).

1. Partaideak biribilean eseriko dira aulkie-
tan. Aulki bat libre utziko da, inor gabe.

2. Eskuinean aulki librea duenak esango du:
«Nire eskuineko aulkia libre dago, etor
dadila... (taldekide baten izena)». Orduan
beste norbaiten eskuinean aulki bat libre
geratuko da eta hark jarraituko du.

3. Horrela arituko gara denbora tarte batean
(ez da komeni gehiegi luzatzea).

4. Bukaeran hausnartuko dugu noren izena
aipatu den eta norena ez, zergak Āgertatu
den eta abar. Elkarrizketa sortuko da eta
zenbait arloko ondorioak atera daitezke
(komunikazioa, errespetua, generoa, baz-
terketa...).
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 12 Euskaldunen

bizipenak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
komunikazioa
bultzatzeko. Euskarari
buruz hausnarketak
egiteko.

• Materiala
Gometsak eta
hainbat pertsonak
euskararekin izan
dituzten bizipenak
paperetan idatzita.

1. Hainbat bizipenen azalpenak jarriko di-
tugu gelako paretetan, erakusketa baten
antzera, taldekideek irakur ditzaten.

2. Taldekide bakoitzak hiru gomets izango
ditu eta bizipenak irakurri ondoren, inte-
resgarrien iruditu zaizkion horietan eran-
tsiko ditu.

3. Bukaeran, gomets gehien dituzten bizi-
penak taldean irakurri eta denon artean
komentatuko ditugu.
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13 Euskararen
ibaia• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Euskararekiko (edo
beste gai batekiko)
norberaren
hausnarketa
pertsonala egiteko
eta gero taldean
sozializatzeko.

• Materiala
Margoak, koloretako
paperak eta guraizeak.

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

1. Taldekideak ahalik eta erosoen jarri eta
begiak itxiko dituzte. Hezitzaileak euska-
rari buruzko testu bat irakurriko du: Eus-
kara eta ni. Poliki irakurtzea komeni da.

2. Entzun ondoren, euskarak beren bizitzan
egindako ibilbidea hausnartuko dute.

3. Ibaiaren irudia sinbolotzat hartuta, nork
bere bizipenak papelografo zuri batean
marraztu edo konposatuko ditu.

4. Sozializazioan bakoitzak egindako ibaia-
ren azalpenak emango ditu. Ondorioak
atera ditzakegu: «Zein dira ibaien arteko
antzekotasunak? Desberdintasunak?»...
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14 Galderak
bikoteka• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideak elkarren
artean komunikatzeko
eta elkar hobeto
ezagutzeko. Era
berean, interesgarriak
izan daitezken gaiak
aztertzeko.

• Materiala
Orriak eta arkatzak.

1. Partaideak eserita jarriko dira binaka eta
bata bestearen aurrean.

2. Hezitzaileak hainbat galdera egingo ditu,
adibidez: «Zerk egiten zaitu zoriontsu?».

3. Kide bakoitzak bere aurrekoaren eran-
tzuna idatziko du laburki. Nahi badute,
erantzunari buruz hitz egin dezakete.

4. Denbora pixka bat igarota (gutxi gora-
behera, 3 minutu), bikoteak aldatuko dira
eta hurrengo galdera egingo diegu, adibi-
dez: «Oporrik onenak non igaro dituzu?».

5. Horrela jarraituko dugu gidariak egoki
ikusten duen galdera kopurua egin arte
(10 galdera inguru).

6. Ondoren, partaide
multzoa biribilean
eserita, galdera ba-
koitzean jaso diren
erantzunak soziali-
zatuko ditugu.

7. Bukatzeko, jardue-
rari buruz hitz egin
daiteke: «Zer izan
da deigarria? Zer
gustatu zaizu?»...

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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15 Hizkuntzen
itsasontzia• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hizkuntzen garrantziari
buruz hausnarketak
egiteko.

• Materiala
Errotuladoreak eta
papelografo handia
edo arbela.

1. Lauzpabosteko taldetxoak egingo ditugu.
Talde bakoitzak hizkuntza jakin bat ba-
bestuko du (txinera, ingelesa, euskara...).

2. Papelografoan itsasontzi bat marraztuko
dugu eta gainean neurri askotako kutxak.
Horietako kutxa bakoitzak hizkuntza bat
ordezkatuko du, eta hiztun kopuruen ara-
bera handiagoa edo txikiagoa izango da.

3. Arazo larria dagoela esango die
gidariak: «Itsasontzia urperatzen
ari da, pisu gehiegi dauka. Kutxa
bat itsasora botako dugu, zein?».

4. Taldetxo bakoitzak, hainbat arra-
zoi argudiatuz, ahaleginak egingo
ditu bere kutxa itsasontzik Ābota
ez dezaten.

5. Arrazoiak entzun ondoren, gida-
riak kutxa bat botako du eta talde
horretako partaideak beste talde-
tan sakabanatuko ditu.

6. Jarduera errepikatuko da azken
kutxa geratu arte.

7. Denon artean iritzi ezberdinak sozializatu
ditzakegu: «Hizkuntza guz�ek eskubide
berberak dituzte? Hizkuntza handiek txi-
kiek baino garrantzi handiagoa dute?»...4
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 16 Itxaropenak

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Dinamiken
antolaketaren
inguruan, partaideen
jarrerak eta asmoak
ezagutzeko eta, ahal
den neurrian, taldean
adosteko.

• Materiala
Arkatza, orriak
eta arbela edo
papelografo handia.

1. Egonaldia edo dinamikak hasi aurrek,Ā
hezitzaileak halako galderak egingo dizkie
partaideei: «Zertarako etorri zara Barne-
tegira? Zer nahiko zenuke gertatzea? Zer
espero duzu esperientzia honeta�k?»

2. Gero, banaka edo binaka, nork bere ekar-
penak egingo ditu.

3. Bukatzeko, ekarpen guzak Āarbelean ida-
tzi eta denon artean hausnartuko ditugu.

4. Egonaldiaren bukaeran itxaropenak lortu
diren ala ez hausnar dezakegu.
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 17 Jolaskide

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Jolasak antolatzean,
partaideei
senarĀazteko haiek
direla benetako
egileak, gidariak eta
protagonistak.

• Materiala
Edozein: baloiak,
pilotak, sokak, uztaiak,
makilak, puxikak, etab.

1. Taldekideak binaka jarriko ditugu.

2. Jolasa antolatu baino lehen, hezitzaileak
bikote guzei Āorientabide batzuk emango
dizkie: euskarari buruzkoak, parte hartzea
bultzatzekoak, elkarren artean errespetua
zaintzekoak, jolasak egiteko baliabideak
zeintzuk izango diren eta abar.

3. Bikote bakoitzak jolas bat antolatuko du
eta beste taldekideekin (gehienez hiruz-
palau lagun) prakkĀan jarriko du.

4. Bukatzeko, bikote bakoitzak
bere ondorioak aterako ditu:
«Jolasa egokia izan d  a? No-
lakoa izan da parte hartzea?
Azalpena ondo egin da? Eus-
karaz aritu gara? Giro onean
aritu gara?»...
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18 Kexa sekretuak
poltsa zurira

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen arteko
komunikazioa
bultzatzeko eta
hainbat gai edo arazori
buruz hitz egin ahal
izateko. Kexak edo
iritziak entzun eta
hausnartzeko.

• Materiala
Poltsa zuri bat, orriak
eta arkatzak.

1. Hezitzaileak gai edo arazo ba Āburuz tal-
dekideen kexak entzun ditu (harremanak,
dinamikak, antolaketa...). Taldekide guz-
en aurrĀean mahaigaineratuko ditu.

2. Partaideak sakabanatuko dira eta bakoi-
tzak gai horri buruzko bere kexak edo iri-
tziak idatziko ditu paper batean.

3. Papera tolestu eta, talde osoa biribilean
eserita dagoela, poltsa batean sartuko du.

4. Hezitzaileak berak, sekretua hobeto gor-
detzeko, banan-banan irakurriko ditu.

5. Azkenik, paperetan adierazitakoari buruz
hitz egin dezakegu.
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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19 Kutxa buruan
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldeak elkarlanean
erronkak gainditzeko.
Elkarlanaren
garrantziaz jabetzeko.

• Materiala
Bideo-kutxak.

1. Hezitzaileak talde erronka modura aur-
keztuko du jarduera. Lurrean eremu bat
zehaztuko dugu bi marren bidez. Partai-
deek kutxa bana izango dute buruan eta
den-denek alde batek Ā bestera pasatu
beharko dute kutxa lurrera erori gabe.

2. Hezitzaileak arauak azalduko dizkie:
• Alde batek Ābestera pasatutakoan, ale-

gia, marra gainditutakoan, ez dago be-
rriro eremuan sartzerik.

• Norberak ezin du ukitu bere kutxa.

• Kutxa erortzen bazaie, estatua bezala
geratuko dira. Taldekide batek lagundu
beharko die kutxa berriro buruan ipin-
tzen. Jarritakoan, segituko dute.
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3. Taldekideak erronka lortzen saiatuko dira.
Sarri askotan ez da lehen aldian egiten,
ezta bigarrenean ere.

4. Saiakera bakoitzaren ondoren hezitzaileak
jarduera gelditu, eta taldekideekin haus-
narketak egingo ditu: «Zerga�k ez dugu
lortu? Nola konpon dezakegu?».

5. Oso zaila egiten bazaie, azken baliabidea
ere badago, eta arauetan bertan datza
(nork bere kutxa ezin du ukitu, baina tal-
dekide batek bai). Elkarri kutxa buru gai-
nean eutsiz gurutzatu dezakegu eremua.
Horrela, taldeak erronka gaindituko du el-
karlanean, eta denok pozik geratu.

6. Bukaeran hezitzaileak galdetu diezaieke:
«Zer ikasi duzue jarduera honetan?».
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20 Munduko
hizkuntzak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludiko eta
didakkĀoan munduko
hizkuntzei buruz
hausnarketak egin eta
horien artean euskara
kokatzeko.

• Materiala
Lokarriak, kartoi
meheak, nĀta
ikusezinezko
errotuladoreak, argi
ultramoreko linterna,
eta Euskararen
tamaina bideoa (Kike
Amonarriz, ‘Tribuaren
berbak’ saioa, EiTB).

1. Partaide guzak Ālurrean etzango dira be-
giak ondo itxita. Tinta ikusezinezko erro-
tuladoreak erabiliz, hezitzaileak zenbaki
bat idatziko die bizkarrean edo hanketan.

2. Gero, ultramore izpiko esku-argia hartuta,
taldekide bakoitzak bilatu beharko du zer
zenbaki duen idatzita gorputzean. Lagun-
tza behar izanez gero, beste taldekide ba�
eskatuko dio.

3. Segidan, zenbaki berbera duen hizkuntza
aurkitu beharko dute eta lepok Āzintzili-
katu. Hizkuntzen izenak kartoi mehetan
jarrita egongo dira eta haien zenbakiak
nĀta ikusezinez idatzita.

180
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4. Partaide guzak Ābiribilean jarrita,
hezitzaileak ordenatzeko eskatuko
die, hizkuntza horien hiztun kopu-
ruen arabera (zifra zehatza jakin
gabe); hau da, hiztun gehien duen
hizkuntza lehenengoa izango da
eta gutxien duena, azkena.

5. Beharrezko denbora igaro ondo-
ren, hezitzaileak beste kartoi mehe
bat emango dio partaide bakoitzari
lepok Āzintzilikatzeko. Bertan hizkuntza-
ren izena eta hiztunen kopurua azalduko
dira. Orain, zifrak dituztelarik, berriro or-
denatzea eskatuko diegu.

6. Hezitzaileak esango du: «Baina non dago
euskara? Oraindik ez da azaldu». Orduan
Euskararen tamaina bideoa jarriko dugu.

7. Bukatzeko, gertatutako edo ikusitakoari
buruz hausnarketak egingo ditugu.
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21 Nire hizkuntzak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hizkuntzen inguruan
norberak dituen
bizipenak
sozializatzeko. 

• Materiala
Margoak, orriak eta
zeloa edo txintxetak.

 1. Hezitzaileak partaideei eskatuko die eza-
gutzen dituzten hizkuntzei buruzko haus-
narketa pertsonala egiteko, hau da, non
erabiltzen duten, zer sentzĀen duten...

2. Gero senmendu Āhoriek marrazki baten
bidez azaldu beharko dituzte.

3. Orri guzak Āgelako paretan erantsiko di-
tugu eta partaide bakoitzak bere marraz-
kiaren esanahia azalduko dio taldeari.

4. Bukatzeko, jarduerari buruz hitz egin de-
zakegu: «Nola sen�tu zara? Zer izan da
deigarria zuretzat? Zerga�k erabiltzen di-
tugu hizkuntza ezberdinak?»...
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK 22 Petalo

esanguratsuak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Dinamika edo
jardunaldi luzeago
baten ondoren,
bakoitzaren iritziak
sozializatzeko.

• Materiala
Lore baten marrazkia
duten orriak, margoak
eta arkatzak.

1. Marrazki bana emango diegu eta nork
bere argazkia jarriko du lorearen erdian.

2. Petaloetan, berriz, dinamika bat edo ba-
tzuei buruz duten iritzia azalduko dute,
horretarako hainbat adierazpide erabiliz
(hitza, zenbakia, esaldia, marrazkia...).

3. Loreak gelako hormetan
erantsiko ditugu.

4. Loreak gelan zintzili-
katu aurrek, Ābakoi-
tzak bere azalpenak
eman ditzake.
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23 Post-itak
multzoka• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldean hainbat gairi
buruzko iritziak
ezagutarazteko eta
ondorioak ateratzeko. 

• Materiala
Post-itak eta arkatzak.

1. Hezitzaileak interesgarria izan daitekeen
gai ba Āburuzko hausnarketa pertsonalak
egiteko eskatuko die taldekideei.

2. Partaide bakoitzak bere iritziak idatziko
ditu post-it banatan.

3. Gero post-it guzak Āirakurri eta iritzien
arabera multzoka jarriko ditugu.

4. Amaitzeko, denon artean ondorioak ate-
ratzen saiatuko gara.
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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24 Sentimenduen
taula• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hainbat adierazpide
erabiliz, taldekideek
beren senmenduakĀ
adierazteko.

• Materiala
Paper handi bat, paper
txikiak, margoak,
argazkiak…
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1. Egonaldi baten dinamikak hasi aurrek,Ā
hezitzaileak taula handi bat osatuko du
paper handi batean. Ezkerrean eta goikĀ
behera, partaide guzen Āargazki edo ize-
nak jarriko ditu.

2. Dinamika baten ondoren, taularen goial-
dean eta ezkerrek Āeskuinera, jarduera
horren argazkia ipiniko du.

3. Taldekideek jarduera
horretan sentu Ādu-
tena adieraziko dute
taulan: bakoitzak da-
gokion laukitxoan eta
gidariak esaten duen
bezala egin beharko
du (hitz baten bidez,
zenbaki batez, esaldi
bat idatziz, marrazki
bat eginez eta abar).

4. Hezitzailearen ustez
egokia denean (dina-
mika  zehatz bat egin
ostean edo egonaldi
oso baten amaieran)
senmenduak Āsozia-
lizatu daitezke.

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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25 Silueta eta
hizkuntzak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gai baten inguruan
taldekideen iritziak
bistaratzeko eta gero
hausnarketak egiteko.

• Materiala
Paper handi bat,
kolore ezberdinetako
post-itak, arkatzak eta
errotuladoreak.

1. Taldekide bat paper handi batean etzanda
dagoela, beste kideek haren gorputzaren
silueta marraztuko dute errotuladorez.

2. Hezitzaileak galdetuko du: «Zuk dakizki-
zun hizkuntzak silueta honetako zein ata-
letan jarriko zenituzke? Zerga�k?». 

3. Partaide bakoitzak dakizkien hizkuntzak
post-it banatan idatzi eta siluetako atal
batean erantsiko ditu. Zergaa Āere idatzi
beharko du bertan.

4. Bukaeran, nork bere azalpenak emango
ditu eta gertatutakoari buruz hitz egingo
dugu denon artean.
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26 Sokatiran
hizketan• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan,
hainbat gairi buruz
hitz egiteko. Adibidez,
genero-harremanak.

• Materiala
Soka luzea.
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1. Hezitzaileak sokaren alde batean mulakĀ
jarriko ditu eta, bestean, neskak.

2. Seinalea ematean, talde bakoitzak soka-
k rĀĀa egingo du.

3. Nagusitu den taldek Ākide bat aterako da.
Hezitzaileak eskatuko dio beste taldekoen
ezaugarri bat imitatu dezala, txantxetan.

4. Kide hori beste aldera pasatuko da eta
haiekin jarraituko du rĀatzen.

5. Hezitzaileak egoki ikusten duen arte erre-
pikatuko dugu jarduera.

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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27 Tramankulua

4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK
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• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde txikitan
hainbat gairi buruz
hausnarketak egiteko
eta modu
erakargarrian
sozializatzeko.

• Materiala
Kartoi mehea, zintak,
margoak, guraizeak,
kola eta birziklatzeko
materiala (potoak,
bolak, paperĀak...).

1. Lauzpabost kideko taldeak egingo ditugu. 

2. Gidariak talde osoarentzat interesgarria
izan daitekeen gai bat proposatuko du,
adibidez, euskararen erabilera; eta galde-
tuko die: «Nolako tramankulua beharko
genuke euskara gehiago erabiltzeko?».

3. Taldetxo bakoitzak pentsatuko du nolakoa
litzatekeen tramankulu hori, zertarako ba-
lioko lukeen, nola funtzionatuko lukeen...

4. Gero, tramankulu bat
(robota, makina…) osa-
tuko dute. 

5. Azkenean, taldetxo ba-
koitzak egindakoa aur-
keztu eta sozializatuko
du talde handian.
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28 Triptikoa
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4.2. HAUSNARTZEA
BULTZATZEKO
TEKNIKAK

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldean hainbat gairi
buruz hausnarketak
egiteko.

• Materiala
Orriak, arkatzak eta
margoak.

1. Hezitzaileak orri bana emango die par-
taide guzei Āeta, tripkĀo moduan, bi aldiz
tolesteko eskatuko die.

2. Azal gisa, bakoitzak bere izena idatzi, eta
marrazkiz apainduko du.

3. Hezitzaileak galdera batzuk egingo ditu
(gehienez bost). Hainbat gairi buruz izan
daitezke (talde harremanak, euskara, in-
gurumena eta abar).

4. Nork bere erantzunak idatziko ditu trip-Ā
koaren orrialdeetan.

5. Biribilean eserita eta isilpean, tripkĀoak
elkarri pasatu, eta irakurriko dituzte.

6. Jarraian, irakurri-
takoari buruz hitz
egingo dugu.

7. Azkenik, tripkĀo
guzak Āgelan zin-
tzilikatuko ditugu
soka batek.Ā
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1 Aizu! Aizu!
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hizketan ari garenean,
intonazioak esanahian
duen garrantziaz
ohartzeko.

• Materiala
Fitxak esamolde
banarekin.

1. Gidariak lurrean utziko ditu fitxak eta par-
taideek bana aukeratuko dute.

2. Musika jarriko da eta partaideak fitxak
trukatzen hasiko dira elkarren artean.

3. Musika geratzen denean, partaide bakoi-
tzak ahots tonu ezberdinez esan beharko
du eskutan duen esamoldea.

4. Hasieran banaka egingo da. Gero binaka
izan daiteke, baita hirunaka ere.
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2 Alanbreak
buruan• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Lagun giroan une
berezia senarĀazteko.

• Materiala
Alanbrezko tresna.

1. Taldekideak binaka jarriko dira. 

2. Bata eserita dagoela, besteak masajeak
emango dizkio buruan alanbrezko tresna
erabiliz.

3. Errepikatuko dugu, baina orain masajea
jaso duenak emango dio besteari.

4. Azkenean, bakoitzak sentu Āduena adie-
raz dezake.

4.3. DINAMIKEN
BILDUMA
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3 Alfabetoa
gorputzez• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gure arteko
komunikazioan eta
adierazpenetan
gorputzaren garrantzia
zein den jabetzeko

• Materiala
Hizkien irudiak
eta musika lasaia.

1. Hezitzaileak alfabetoaren zenbait hizki
erakutsiko ditu banaka eta soseguz.

2. Partaideak hizkiak osatzen saiatuko dira,
gorputza erabiliz eta talde txikiak osatuz.

3. Dinamika giro lasaian egin daiteke musika
egokia jarrita.

4. Bukaeran, esperientziari buruz hitz egin
dezakegu.
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4 Altxorraren bila
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde kohesioa era
ludikoan lantzeko.

• Materiala
Mapak, zapiak (hiru
koloretakoak),
gometsak, puzzleak,
folio bat, kutxa bat
eta goxokiak.

1. Partaide kopuruaren arabera izango da,
baina orokorrean hiru talde antolatuko di-
tugu. Talde bakoitzeko kideek zapi kolore
jakin bat izango dute.

2. Gidariak arauak azalduko ditu:
• Ez da taldeen arteko lehia, denon ar-

teko talde erronka baizik.
• Talde bakoitzak mapa bat izango du eta

bere zapiaren kolore bereko 15 gomets
aurkitu beharko ditu.

• Gomets bakoitzak zenbaki bat izango du
eta ordenan aurkitu beharko dira.

• Taldeko partaide guzak Ābatera ibiliko
dira. Gomets bat aurkitutakoan, denak
joango dira gidarien mahaira, gometsa
eraman eta beste baten bila abiatzeko.

3. Talde batek bere 15 gometsak aurkituta-
koan puzzle baten 3 pusketa jasoko ditu.

4. Talde guzen Āpuzzle pusketak elkarturik,
altxorra non dagoen jakingo dugu. Altxo-
rra (goxokiak) denon artean banatuko da.
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5 Argazkiak eta
izenburuak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Inguruan ditugun
gauzetan arreta
berezia jartzeko.

• Materiala
Argazki-kamerak,
ordenagailua eta
inprimagailua.

1. Hezitzaileak jarduera batzuk antolatuko
ditu (txango bat, jolas libreak...). Halaber,
argazki-kamera batzuk prestatuko ditu.

2. Partaideei egokia iruditzen zaienean, ka-
mera bat hartuko dute eta argazki batzuk
egingo dituzte (gehienez hiru).

3. Argazki horietak Āegileak bat aukeratu
beharko du, inprimatu eta izenburua jarri.

4. Ondoren, argazki guzak Āzintzilikatu eta
erakusketa moduan ikusiko ditugu.

5. Azkenik, argazkiak sozializatuko ditugu:
«Zerga�k egin duzu? Zer gustatu zaizu?»...
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6 Arkatza
botilan sartu• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde erronka baten
aurrean taldearen
adostasuna
garrantzitsua dela
jabetzeko.

• Materiala
Arkatza, haria eta
bola baĀt.

1. Arkatz ba Āhariak lotuko dizkiogu mutu-
rrean; zenbat taldekide, horrenbeste hari.
Hariak nahi bezain luzeak izango dira (lu-
zeran denak berdinak). 

2. Taldekideak biribilean jarrita (zuk Āedo
eserita), kide bakoitzak hari-mutur ba�
helduko dio, eta nkĀo eutsi luze-luze.

3. Guzon Āartean, hariak mugituz, arkatza
bolarĀen barruan sartzen saiatuko gara
(talde handian ez ezik, binaka edo hiru-
naka ere egin daiteke).
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7 Armiarma sarea
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen arteko
harremanak
bultzatzeko.

• Materiala
ArleĀzko hari mataza.

1. Denok biribilean eta zuk Ājarriko gara.

2. Kide batek mataza hartuko du eta hari
muturrek Ā helduta beste ba Ā emango
dio. Une horretan pertsona horri buruz
zerbait posiboa esangĀo du.

3. Horrela, partaide batengandik beste ba-
tengana mataza pasatzen joango da.

4. Hari mataza guzon Āartek Āigaro ondo-
ren, alderantzizko prozesua hasiko da.

5. Azkenik, esperientziaz hitz egin daiteke:
«Zer gertatu da? Nola sen�tu zara?»...
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8 Arrainak eta
arrantzaleak

1. Hezitzaileak hiruzpalau kide aukeratuko
ditu. Horiek arrantzaleak izango dira; gai-
nerakoak, arrainak.

2. Arrantzaleek elkarri eskua emanda sare
antzekoa osatuko dute eta, zehaztutako
gunean alde batek Ābestera joan-etorriz,
arrainak harrapatzeari ekingo diote.

3. Arrainak sarean ez erortzen saiatuko dira. 

4. Harrapatutako arraina arrantzale bihur-
tuko da.

5. Arrain guzak Āharrapatu arte jarraituko
dugu jolasten. 
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• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatuz,
taldekideen artean
kohesioa eta
lankidetza bultzatzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.
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9 Arratoia
eta katua• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldean giro alaia
sustatzeko.

• Materiala
Baloia eta pilota txikia.

1. Taldekideak korroan jarriko dira, eserita
edo zuk.Ā

2. Partaide batek pilota mugimenduan ja-
rriko du biribilean, eskuz esku pasatuz.

3. Hirugarren edo laugarren esku aldaketan,
pilota abiarazi duen partaide berak baloi
bat jarriko du biran eskuz esku, pilotaren
norabide berean.

4. Helburua da baloiak pilota harrapatzea.
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10 Aulkiak ordenatuz
biribila osatu• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen arteko
kohesioa bultzatzeko;
eta erronka baten
aurrean, gure jokaeraz
jabetzeaz gain,
besteen laguntzaren
garrantziaz ohartzeko.

• Materiala
Aulkiak.

1. Gelan aulki batzuk sakabanatuko ditugu;
zenbat partaide, hainbeste aulki.

2. Taldekide bakoitza aulki baten gainean ja-
rriko da zuk.Ā

3. Denen artean eta elkarri lagunduz, biribil
bat osatu behar dute aulkiekin. Arauak:
• Ezin dituzte hankak lurrean jarri.
• Partaide bat bere ondoan dagoen beste

kide baten aulkira pasa daiteke.
• Hutsik dagoen aulkia mugitu dezakete

(makurtu eta eskuak, besoak... erabiliz).

4. Bukatutakoan, aulkietak Ājaitsi gabe eta
biribilean daudela, hezitzaileak modu ba-
tean edo bestean kokatzeko eskatuko die:
«Ordenatu jaiotegunaren arabera!» edo
«Ordena zaitezte altueraren arabera!».
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11 Autoak garajera
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Partaideen artean
konfiantza lantzeko eta
giro onean haien
arteko harremanak
hobetzeko.

• Materiala
Begi-estalkiak.

1. Taldekide batzuk garajeak izango dira
beste guzak Āautoak.

2. Autoek begi estalki bana jasoko dute.

3. Hezitzaileak esaten duenean, autoek be-
giak estaliko dituzte eta gero garajeak
tokiz aldatuko dira.

4. Garaje bakoitzak auto bat aukeratuko du
eta berarengana hurbiltzeko argibideak
emango dizkio ozenki. Iritsitakoan beste
auto ba deitukĀo dio.

5. Jolasa errepikatu daiteke garajeak eta au-
toak aldatuz.

6. Bukaeran, dinamikari buruz hitz egin de-
zakegu.
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12 Auto-garbiketako
tunela• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Autoesmua eĀta
taldeko harremanak
sendotzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Partaideak bikoteka eta elkarri begira ja-
rriko dira, bi ilara osatuz. Horrela, bikote
guzen Āartean auto-garbiketako tunel bat
osatuko dute. 

2. Binaka adostuko dute gero erdik Āpasa-
tuko diren autoei, hau da, taldekideei, zer
eta nola garbituko dieten. Era berean, zer
esango dieten, adibidez: «Burua garbi-
tuko dizugu zeren eta…».

3. Bikote bakoitza ados jarritakoan, auto-
garbiketako tunela martxan jarriko da.

4. Jolasten arituko gara taldekide guzakĀ
auto-garbigunek pasaĀtu arte.
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13 Baloia eskurik
esku• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan, taldekide
guzen artĀeko
harremanak lantzeko.

• Materiala
Baloia. 

1. Gidariak talde erronka gisa planteatuko
du dinamika.

2. Taldekide guzek Ābiribila osatuko dute,
zuk Ādirela.

3. Kide batek, baloia eskuan duela, beste
baten izena esan eta hari pasatuko dio.
Horrela segituko dute denen izenak esan
arte, inor errepikatu gabe. Azkenak, be-
rriz, lehenari pasatuko dio baloia.

4. Martxa hartu arte bizpahiru aldiz egin dai-
teke eta gero zailtasunak gehitu: izenak
esan gabe, atzekoz aurrera, bi baloirekin...4
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14 Barraskilo
maitekorra• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro afekboanĀ
talde harremanak
lantzeko.

• Materiala
Musika lasaia.

1. Taldekide guzak Āeskuk Āhelduta jarriko
dira biribilean.

2. Musika jarritakoan denak eskuin aldera
ibiltzen hasiko dira.

3. Kide batek (bere kabuz edo hezitzaileak
esanda) eskuineko eskua askatuko du eta
erdialdera joango da.

4. Gainerakoak, poliki-poliki eta eskuak as-
katu gabe, haren inguruan jartzen joango
dira denak besarkaturik bukatu arte.

5. Bukatutakoan hitz egingo dugu dinamika
honetan sentutĀakoari buruz.
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Barrura ala
kanpora• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro ona sortzeko
eta ondo pasatzeko.

• Materiala
Uztaiak.

1. Biribilean eta zuk Ādirela, kide bakoitza-
ren aurrean uztai bat jarriko dugu lurrean.

2. Hezitzaileak «Barrura!» esaten duenean,
denak uztai barruan sartuko dira. «Kan-
pora!» esatean, aldiz, atera egingo dira.
Aldi bakoitzean, taldekideak kanporatuz
joango gara: batzuk, berandu mugitzea-
gak; Ābeste batzuk, gaizki egiteagak. ĀHo-
rrela, partaide bakar bat geratu arte.

3. Tarteka, bestelako hitzak esan ditzakegu
kideak nahasteko eta taldea girotzeko,
adibidez: «Babarrunak», «Basoa», «Ba-
rregura»... edo «Kanpaia», «Kanpina»...
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Beldarra
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro onean talde
harremanak lantzeko.

• Materiala
PlaskĀo luze eta
biribila.

1. Taldekideak plaskĀo luze eta biribilean
sartuko dira (zuk Āedo etzanda). 

2. Alde batek Ābestera joateko nola egin
adostu eta koordinatu beharko dute.
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Besteekiko
kokatu• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekide baten edo
batzuen mugimenduek
talde osoa mugiarazi
dezaketela
ohartarazteko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Dinamika hau bi modutan egin daiteke:
ilaran edo hiruki bat osatuz. Edozein era-
tan, garrantzitsua da isilik egitea.

2. Gidariak eskatuko die partaideei bakoi-
tzak beste bi kide aukeratzeko eta haien
posizioa kontuan hartzeko.

3. Ilaran eginez gero, bakoitza saiatuko da
lerro bat osatzen aukeratu dituen bi ki-
deekin. Eta hirukia izanez gero, hiruki bat.

4. Denok nolabait kokatu garenean dina-
mika bukatutzat emango dugu.

5. Azkenik, esperientziaz hitz egin dezakegu.
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18 Bikotekidearekin
hizketan• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hainbat gairi buruz
bikoteka hitz egiteko.

• Materiala
Musika
erreproduzitzailea.

1. Partaideak bi korrotan jarriko dira, korro
bat bestearen barruan dagoelarik.
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2. Musika jartzean, guzak Āeskuinera edo
ezkerrera mugituko dira.

3. Musika geratzean, gelditu egingo dira eta
aurrean duten kidea agurtuko dute.

4. Segidan, hezitzaileak galdera bat egingo
du, nahi duen gaiari buruz. Bikote bakoi-
tza gai horri buruz hizketan arituko da.

5. Egoki ikusten due-
nean, hezitzaileak
musika jarriko du
eta taldekide guz-
ak Ā mugitzen ha-
siko dira ostera.

6. Dinamika hainbat
aldiz errepika dai-
teke.
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Biribil
maitekorra• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Denon autoesmuaĀ
hobetzeko.

• Materiala
Begi-estalkia
eta aulki bat.

1. Partaide bat, begiak estalirik, erdiguneko
aulkian eseriko da. 

2. Beste guzak Ā banan-banan hurbilduko
zaizkio eta berari buruz zerbait posiboaĀ
esango diote belarrira (bere izaeraz, bere
jarreraz, bere ohiturez...).

3. Bukaeran, sentutĀakoari buruz hitz egin
dezakegu.
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Bizkarra
bizkarrarekin• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gorputzaren bidez
elkarren artean
komunikatzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Taldekideak binaka jarriko dira.

2. Lurrean eseriko dira, bizkarra bizkarraren
kontra eta besoak gurutzatuta.

3. Altxatzen saiatuko dira, bizkarrarekin el-
karri lagunduz.

4. Gero bikoteak aldatu daitezke, eta binaka
izan beharrean launaka ere izan daiteke.

5. Bukatzeko, ea talde osoak lortzen duen!
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Buztinarekin
sentituz• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Elkarren artean
beste era batera
komunikatzeko.

• Materiala
Buzna, urĀa, ontziak,
begi-estalkiak eta
musika lasaia.

1. Hezitzaileak taldekide bakoitzari buznĀ
za Ābat eta begi-estalki bat emango diz-
kio. Ur ontziak ere jarriko ditu.

2. Hasieran begiak estali gabe buznarĀekin
zerbait egingo dugu. Ondo buskĀo dugu.

3. Jarraian begiak estali eta egindako eskul-
tura kide batek Ābestera pasatuko dugu.
Saiatu eskulturak itxura manten dezan.

4. Ondoren, aurrean dugun lagunarekin es-
kuak elkartu eta mugitu egingo ditugu.

5. Partaideak tokiz aldatu daitezke, haien ar-
tean sentsazio berriak sortzearren.

6. Bukatzeko, dinamikaz hitz egingo dugu:
«Nola moldatu zara? Zer sen�tu duzu?»...
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Desgaitasuna
duten pertsonen
azalean

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
kohesioa bultzatzeko.
Zenbait helburu
lortzeko denon
laguntza ezinbestekoa
dela jabetzeko.

• Materiala
Aulkiak, zapiak eta
zinta itsasgarria.

1. Hiru gune kokatuko ditugu eta bakoitzean
hiru partaideko taldetxoak jarriko ditugu:
taldekide bat itsua izango da; bigarrena,
mutua; eta hirugarrena, gurpil-aulkian.

2. Gune batek Ābeste batera taldetxo osoak
mugitu beharko du eta partaide bakoitza
bere desgaitasunaren arabera ibiliko da.

3. Dinamika errepika daiteke, eta gero ger-
tatutakoari buruz hitz egin: «Zer izan da
zailena? Zer sentsazio izan dugu?»...
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Detektibeak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan, inguruko
informazio historikoa
ezagutzeko.

• Materiala
Mapak, fitxa txikiak
datu historikoekin eta
arkatza.

1. Hezitzaileak taldekideen artean mapa ba-
tzuk banatuko ditu.

2. Taldea mapa horietan azaltzen den ibilbi-
dek joangĀo da.

3. Zerbait interesgarriarekin topatzen dire-
nean (eraikuntza bat, esate baterako), tal-
dekideek fitxa txikia eskatu, eta ozenki
irakurriko dute.

4. Aurkitutakoa paper batean apuntatuko
dute eta beste zerbaiten bila joango dira.

5. Bukaeran esperientziaz hitz egingo dugu.
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Diskoa uhartera
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
kohesioa eta elkarlana
bultzatzeko, erronka
baten aurrean.

• Materiala
Disko hegalariak,
pilotak eta zinta
itsasgarria edo
klarionak.

1. Gidariak zinta itsasgarria (edo klarionak)
erabiliz 5 karratu (uharteak) zehaztuko
ditu lurrean, eta inguruan zirkulu handi
bat (itsasoa). PlaskĀozko 5 disko hegalari
jarriko ditu itsasoan.

2. Denak itsasoaren kanpoaldean kokatuko
dira. Hasieran, pilota bana izango dute.

3. Pilota jaurz Āeta disko bat joaz, azken hau
uharte batera sartzen saiatuko dira. Behin
pilota botata, ezingo dute lurrek Ājaso eta
berriz bota; taldekide ba Āeman beharko
diote, hark jaur deĀzan.

5. Disko hegalari guzak Āuhartetan sartu di-
renean dinamika amaituko da.

6. Bukaeran, esperientziaz hitz egingo dugu.
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E-maila
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen arteko
harreman afekboakĀ
sustatzeko.

• Materiala
Orriak (e-mail antzeko
irudiekin) eta arkatzak.

1. Zozketaz taldekide bakoitzari beste baten
izena egokituko zaio.

2. Egokitutako taldekide horri e-mail ano-
nimo bat idatziko dio, beerĀe posiboki:Ā
berarekin izandako esperientzia on bat
azaldu, bere ezaugarri onak adierazi, tal-
deari egiten dizkion ekarpen onak aipatu
eta abar.

3. Ondoren, sortutako e-mail guzak Ākutxa
batetan sartuko ditugu.

4. Hezitzaileak e-mailak talde osoari iraku-
rriko dizkio.

5. Azkenik, hitz egingo dugu esperientziaren
inguruan sortutako iritzi eta sentsazioez.
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26 Elkar ezagutuz
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideak elkarren
artean komunikatzeko
eta elkar hobeto
ezagutzeko.

• Materiala
Galderen fitxak,
arkatzak eta
borragomak.

4.3. DINAMIKEN
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1. Gidariak fitxa batzuk prestatuko ditu in-
teresgarri izan daitezkeen galdera pertso-
nalekin. Fitxa bakoitzean zenbaki bat jarri,
eta kutxa batean sartuko ditu denak.

2. Denak biribilean jarriko gara. Taldekide
bakoitzak zenbaki ezberdin bat izango du.

3. Partaideek fitxa bana hartuko dute ausaz
kutxak. Ā(Adi, hartutako fitxaren zenba-
kia eta norberak duen zenbakia berbera
baldin bada, beste bat hartu beharko du).

4. Fitxa horretan azaltzen den zen-
bakia kontuan hartuta, taldeki-
dea bilatuko du eta galderak
egingo dizkio.

5. Bukaeran, lortutako eran-
tzunak sozializatuko dira.
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Erlaxazioa
aulkian• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Dinamika akboĀ
baten ondoren edo
kontzentrazioa
eskatzen duen beste
baten aurrean,
taldekideak
lasaitasunean
kokatzeko.

• Materiala
Aulkiak eta musika
lasaia.

1. Gelan aulkiak sakabanatuko ditugu.

2. Partaideak eseri, eta begiak itxiko dituzte.

3. Gidariak bi modu ezberdinetan plantea
dezake dinamika:
• Burukoa: irudimenezko ipuin edo kon-

takizun bat kontatuz.
• Fisikoa: gorputzaren atalak jarraituz (ar-

nasketa, bizkarra, besoak, eskuak, han-
kak, oinak, bihotza…).
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Erritmoekin
mugitzen• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Erritmo ezberdinekin
gorputz mugimenduak
lantzeko.

• Materiala
Fitxa handiak (musika
zeinu ezberdinekin)
eta makilatxoak.

1. Hezitzaileak solfeoko erritmo ezberdin
batzuk aurkeztuko dizkie partaideei. Errit-
moak txalotuz markatuko ditugu (makila-
txoak ere erabil daitezke).

2. Fitxak gelako edo kanpoko hainbat toki-
tan kokatuko ditugu.

3. Kide batek erritmo horietako bat marka-
tuko du eta denak mugitu egingo dira.

4. Gero berriro egin daiteke, baina fitxak lu-
rrean jarrita eta hankak lurrean kolpatuz,
erritmo ezberdinak markatzeko.
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Esan bizkor!
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro onean ongi
pasatzeko eta
taldekide guzenĀ
kontzentrazioa
lortzeko.

• Materiala
Zerbait biguna
kolpatzeko, adibidez,
goma-aparrezko
makila.

1. Partaideak biribilean eseriko dira aulkie-
tan. Kide bakoitzak animalia ezberdin bat
aukeratuko du. (Adibidez: Mirenek, ardia;
Mikelek, txakurra; Aitziberrek, belea...).

2. Taldekide bat erdigunean jarriko da eta
esku batean zerbait biguna eramango du,
adibidez, goma-aparrezko makil bat.

3. Eserita dagoen partaide bat hasiko da:
beste kide baten izena esango du ozenki
eta dagokion animalia ere bai. Adibidez:
«Miren, ardia!».

4. Une horretan, erdigunean dagoen talde-
kidea ahaleginduko da Mirengana joan
eta hura kolpatzen, hark beste norbaiten
izena eta dagokion animalia aipatu baino
lehen.

5. Hala jarraituko dugu
norbait kolpatua iza-
ten den arte. Orduan
kolpatua izan dena
biribilaren erdian ko-
katuko da eta berriz
hasiko gara.

6. Bukatutakoan, gerta-
tutakoari eta sen-Ā
tutakoari buruz hitz
egin dezakegu.
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Eskuetako
masajea• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Beste era batera
komunikatzeko.

• Materiala
Masajerako olioa edo
krema, musika eta
begi-estalkiak.

1. Partaideak kopuru bereko bi taldetan ba-
natu, eta zirkulu bana osatuko dute: talde
bat, barruan; eta bestea, kanpoan, aurre-
koa inguratzen.

2. Partaideek eskuak olioztatutako dituzte
eta musika jarriko da. Parean egokitutako
lagunarekin aurrez aurre jarrita eta be-
giak itxita (begi-estalkiak erabil daitezke),
elkarri eskuetan eta beso inguruan masa-
jea emango diote.

3. Minutu pare bat pasatutakoan, kanpoko
zirkulukoek eskuinera pauso bat emango
dute, hurrengo kidearen parean jartzeko.

4. Helburua denek de-
nekin egitea izango
da. (Partaide kopuru
handia baldin bada,
txikiagoak egin dai-
tezke taldeak).

5. Bukaeran, esperien-
tziari buruz hitz egin
daiteke: «Nola sen-
�tu zarete? Zer gus-
tatu zaizue? Zer da
gutxien gustatu zai-
zuena?»...
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Eskuinera
mugitu!• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan,
partaideek elkar
hobeto ezagutzeko.

• Materiala
Aulkiak.

1. Partaide guzak Ābiribilean eseriko dira
aulkietan.

2. Gidariak, egoki ikusten duen hainbat gai-
ren inguruan, aginduak emango ditu. Adi-
bidez: «Mugitu dadila eskuinera dantza
egitea gustuko duena! Mugitu ezkerrera
etxean musika tresna bat daukana!».

3. Partaideak alde batera edo bestera
mugituko dira eta taldekideen gai-
nean esertzen joango dira.

4. Bukaeran, gertatutakoari eta sen-
tutĀakoari buruz hitz egin daiteke.
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Gainetik pasatu
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro onean elkarren
arteko gorputz
komunikazioa
lantzeko.

• Materiala
Oihal edo plaskĀo 
luze bat.

1. Taldekideak lurrean etzango dira, ahalik
eta gehien elkarturik.

2. PlaskĀo luze bat ipiniko diegu gerri edo
bizkar gainean.

3. Txandaka, partaide bakoitzak bere talde-
kideen gainek Āpasatu beharko du plas-Ā
kok arrĀastaka.
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Galdera
aukeratu
eta erantzun

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideak elkarren
artean komunikatzeko
eta elkar hobeto
ezagutzeko. Halaber,
bizipen baten osteko
hausnarketa egiteko.

• Materiala
Fitxak galdera
ezberdinekin.

1. Hezitzaileak (edo taldekideek elkarren ar-
tean) galderen fitxak prestatuko ditu. Gal-
dera bat fitxa bakoitzeko eta hizki handiz.

2. Denok biribilean jarriko gara, eta erdian
galderen fitxa guzak sakĀabanaturik.

3. Partaideek txartel bana aukeratu (edo gi-
dariak esanda), eta galderari erantzungo
diote taldearen aurrean.

4. Azkenik, dinamikari buruz hitz egin deza-
kegu: «Taldeak lortu du helburua? Arauak
bete dira? Nola sen�tu gara?»...
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Galtzerdien
guda• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatzeko.

• Materiala
Galtzerdiak.

1. Taldekide guzak Āeremu zehatz batean
etzanda jarriko dira. 

2. Partaide bakoitza saiatuko da besteei gal-
tzerdiak kentzen.
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Garrantzitsua
naiz, eta zu?

1. Taldekideak biribilean eta zuk Ā jarriko
dira.

2. Musika “triunfalista” horietakoa jarrita,
taldekideak banan-banan uztaiaren ba-
rruan jarriko dira eta nahi duten gorputz
mugimendua egingo dute. Beste kide
guzek txĀalotu egingo dute bitartean.

3. Azkenik, dinamikari buruz hitz egin
dezakegu. «Nola sen�tu zarete?
Lotsarik bai?»...

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen aurrean
norbera gorputz
mugimendu bat eginez
agertzeko eta lotsak
gainditzeko.

• Materiala
Uztai bat eta musika
“triunfalista”.
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36 Ginkana
erraldoia• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hainbat gorputz
ariketen bidez
taldekideen artean
elkarlana sustatzeko.
Talde erronkak
gainditzeko denok
garrantzitsuak garela
jabetzeko.

• Materiala
Uztaiak, panak,Ā
arkuak, geziak,
piramide txikiak, baloi
astunak eta abar.

1. Hezitzaileak proba multzo bat prestatuko
du: trebetasuna lantzekoak, indarra kon-
tuan hartzen dutenak, pentsatzekoak...

2. Taldekideen multzo handia taldetxo txiki-
tan banatuko dugu; era honetan, denak
proba guzeĀtan arituko dira.

3. Hezitzaileak denbora mugatuko du pro-
betan aritzeko (adibidez, 10 minutu).

4. Bukaeran, ea denon artean zenbat puntu
edo proba gainditu ditugun!
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Goma-dantza
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro alaia lantzeko eta,
gure ezberdintasunak
kontuan izanda,
gorputz mugimenduaz
talde bat garela
irudikatzeko.

• Materiala
Musika
alaia eta
gomak.

1. Partaideak binaka jarriko dira eta goma
bat hartuko dute. 

2. Musika jarrita, hezitzaileak bere bikoteki-
dearekin zenbait mugimendu egingo ditu.
Beste bikoteek berdin egin beharko dute.

3. Mugimendu batzuk egin ondo-
ren, bikoteak elkartzen joango

dira (laukoak, seikoak…).

4. Azkenean, kide guzekĀ
lotuta bukatuko dute,
hainbat irudi osatuz.
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Gure gauzak
kontatzen• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideak elkarren
artean komunikatzeko
eta elkar hobeto
ezagutzeko

• Materiala
Fitxa-sorta hainbat
galderarekin.

1. Hezitzaileak fitxa batzuk prestatuko ditu.
Norberaren bizitza pertsonalari buruzko
galderak idatziko ditu: «Non jaio zinen?
Non bizi zara? Zure janaririk gustukoena?
Baduzue animaliarik etxean?»...

2. Fitxak lurrean jarriko ditugu banan-banan
eta taldekide guzak Āgalderak erantzuten
saiatuko dira.

3. Azkenik, sentutĀakoaz hitz egin dezakegu.
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• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde harremanetan
denok une goxoa
sentzĀeko.

• Materiala
Orriak, arkatzak, zeloa
eta musika goxoa.

1. Taldekide bakoitzak orri bat hartuko du
eta goiko aldean bere izena idatziko du. 

2. Gero, zeloa erabiliz, bizkarrean itsatsiko
du (laguntza behar badu, beste taldekide
ba eskĀatuko dio).

3. Jarraian, musika entzuten ari diren bitar-
tean, kide bakoitzak beste guzei Āzerbait
posiboa Āidatziko die (haien berezitasu-
nak eta baloreak kontuan harturik).

4. Denek denei idatzi dietenean, bakoitzak
bere orria hartu eta irakurri egingo du.

5. Azkenik, esperientziaz hitz egin dezakegu:
«Zer sen�tu dugu? Zer izan da zaila?»...

Gutun ibiltaria
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Hama eskulana
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Lasaitasun giroan
eskulan bat egiteko.

• Materiala
Hama (plaskĀozko
zatxĀoak eta irudi
moldeak), papera eta
lisaburdina.

1. Partaide bakoitzak molde bat aukeratuko
du (zaldia, izarra, untxia, behia, laukia...). 

2. Gero, nahi duen eran osatuko du moldea
kolore ezberdinetako zatxĀoak erabiliz.

3. Taldekide batek bere irudia egin duenean,
beste batengana joan daiteke laguntzera.

4. Moldeak osatzen ditugun neurrian, lisatu
egingo ditugu eta irudiak atera.

5. Denon artean irudi guzak Āzintzilikatuko
ditugu pintzekin museo gisa.
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Hartzen dantza
Katuen dantza...• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Bakarka edo binaka
gorputzarekin
mugimendu
ezberdinak eginez,
desinhibitzeko eta
ondo pasatzeko.

• Materiala
Posizio ezberdinetan
dauden animalien
irudiak (hartzak,
katuak, etab.) eta
musika alaia.

1. Dinamizatzaileak irudi bat hartuko du es-
kuetan ikusgai (hartzak, katuak eta abar).

2. Musika jarriko du eta irudian dauden ani-
malien posizioak kontuan izanda, partai-
deek dantza egingo dute.

3. Egokia ikusten duenean, hezitzaileak iru-
dia aldatuko du eta orduan taldekideek
posizioa ere bai.
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Herria
ezagutzen• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Herri bat ikuspuntu
historiko eta
kulturalekĀ
ezagutzeko.

• Materiala
Herriari buruzko
informazioa,
hainbat txoko edo
eraikuntzatako
argazkiak, trafiko
seinaleak eta petoak.

1. Talde handia denean (30 ume ingurukoa),
bi taldetan banatzea egokia izaten da. 

2. Taldekide bakoitzari he-
rriko hainbat txokotako
argazkiak emango diz-
kiogu (bizpalau argazki).
Herrian zehar paseatzen
ari garela, txoko horiek
aurkitu beharko dituzte.

3. Taldea girotzeko, argazki
bakoitzaren atzealdean
txoko horri buruzko in-
formazioa edo erronka
bat ipin  daiteke.
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Herriak
aurkezten

1. Talde bakoitzak bere herriari buruzko in-
formazioa bilduko du (datu historikoak,
geografikoak, demografikoak...). Horreta-
rako beharrezko baliabideak izango di-
tuzte eskura (internet, ordenagailuak...).

2. Gero, talde bakoitzak besteari azalduko
dio egindako informazio bilduma.

3. Azalpen bakoitzean beste partaideek gal-
derak egin ditzakete.

4. Amaitzeko, dinamikaz hitz egin dezakegu.

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Batzuetan gertatu
zaigu egonaldi batean
bi talde ezberdinetako
partaideak izatea,
alegia, bi herri
ezberdinetakoak.
Dinamika honen bidez,
talde batek besteari
bere herria
aurkeztuko dio.

• Materiala
Horma-irudiak,
argazkiak eta
informazioa lortzeko
tresnak (liburuak,
ordenagailuak,
internet, inprimagailua
eta abar).
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44 Hiru posturen
erronka• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldea indartzeko eta
kohesioa lantzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Gidariak hiru posizio ezberdin adieraziko
dizkie taldekideei, adibidez: «Eskuak bu-
ruan, besoak gurutzatuak eta eskuak be-
launetan». Esku-besoak izan beharrean,
gorputzeko beste atalak erabil daitezke.

2. Gidariak «Bat,bi eta hiru!» esandakoan
taldekide bakoitzak hiru posizio horieta-
k baĀt hartu beharko du.

3. Talde erronka izanik, kide guzek Āposizio
berean geratzea lortu behar dute berez,
ezin dute hitz egin edo adostu, alegia.

4. Bukaeran, esperientziaz hitz egingo dugu.
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Hizki erraldoiak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde erronka gisa
planteatzen da
taldekideen artean
giro ona eta kohesioa
lantzeko.

• Materiala
Argazki-kamera eta
toki zabala.

1. Hezitzaileak hizki bat osatzea proposa-
tuko dio taldeari.

2. Partaideak hizkia egiteko antolatuko dira. 

3. Hizkia osatutakoan, gidariak galdera ba-
tzuk egin ditzake: «Nork agindu du? Nor
egon da era pasiboan?»...

4. Hezitzaileak hizkiaren argazkia egingo du
eta beste bat proposatuko dio taldeari.

5. Bukaeran, hizki guzeĀtako
argazkiekin hitz bat osatu
dezakegu.
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Hizkuntzen
kolorea• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Norberak dakizkien
hizkuntzei buruz
hausnarketa egiteko.

• Materiala
Paper handi batzuk,
paper za txikiakĀ
eta margoak.

1. Biribilean eseriko gara. Erdian, margoak
eta paper handi batzuk jarriko ditugu, tal-
dekideek hitz egiten duten hizkuntzak be-
zainbeste.

2. Norberak pentsatuko du bere lehen, bi-
garren, hirugarren... hizkuntzak zein diren
eta, gainera, hizkuntza horietako bakoi-
tzak beretzat zer kolore izango lukeen eta
zergak.Ā

3. Paper txiki batzuetan, nork bere hizkun-
tzen koloreak margotuko ditu, hizkuntza
bakoitzarentzat papertxo bat. Ondoren,
dagokien paper handian itsatsiko ditu. 

4. Denek egin dutenean, azaldutakoaren in-
guruan hitz egingo dugu, adibidez: «Zein
da lehen hizkuntzaren paperean nagusi-

tzen den kolorea? Zein-
tzuk izan dira kolorea
aukeratzeko arrazoiak?
Eta besteetan?  Antze-
koak izan al dira?»...

237
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47 Hogei arte
zenbatu• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
komunikazioa eta
kohesioa bultzatzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Taldean 20 lagun baldin badira (irakaslea
barne), taldearen erronka izango da 1ekĀ
20ra zenbatzea. Gehiago badira, gehiago
zenbatu.

2. Zenbakien kontaketa baldintza batzuen
arabera egin beharko da. Beraz, hezitzai-
leak arauak azalduko dizkie partaideei:

• Partaide bakoitzak zenbaki
bakarra esan dezake.

• Zenbakia esateko, aulkikĀ
zutu Āegin behar da.

• Ezin dira bi kide zuk Āegon
batera.

• Ezin da esan aurreko kideak
esandako zenbakiaren hu-
rrengoa ezta aurrekoa ere;
hau da, ezin dira elkarren
segidako bi zenbaki esan.

• Ezin da zenbakirik errepi-
katu.

• Aurreko baldintza hauetako
bat ez bada ongi betetzen,
kontaketari berriro ekingo
diogu hasierak.Ā

3. Ez da inondik inora jolas
erraza. Beraz, hasi aurre�k
taldeari esango diogu pa-
zientziaz jokatzeko; huts4
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eginez gero, ez dela ezer gertatzen eta ho-
rregak Āez haserretzeko. Normalean, jo-
lasa hasi eta berehala hasten dira goiko
baldintza horietan huts egiten.

4. Jolasa bospasei aldiz hasi eta gero, eten
bat egin, eta denon artean komentatuko
dugu ea zer gertatzen ari den eta zerga-
k. ĀOndoren, taldeak estrategiaren bat
pentsatu beharko du arazoa konpondu
ahal izateko. Hori egindakoan, berriro has
gaitezke jolasten.

5. Jolasa bukatu ondoren, galdera hauen in-
guruan hausnar daiteke: «Jolasa gustatu
al zait? Asko? Bete al dugu erronka? Zerk
lagundu digu? Nola sen�tu naiz? Inpli-
katu naiz ala zain egon naiz? Nola nekien
nik beste norbaitek hitz egin behar zuen
ala ez? Sinesten nuen hasiera�k lortuko
genuela ala ez?»... 
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48 Horma-irudia
bi zatitan• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Bi herri ezberdinetako
taldekide guzek, erĀa
bisualean eta elkarren
arteko errespetua
zainduz, gai edo
dinamika batzuen
inguruan dituzten
senmendu edoĀ
iritziak azaltzeko.

• Materiala
Paper handiak,
argazkiak,
guraizeak, kola,
errotuladoreak
eta abar.

1. Horman paper handi bat jarriko dugu, eta
bi zatĀan banatu (alde batean, herri ba-
tekoak; eta bestaldean, bestekoak).

2. Hezitzaileak nahi duen gai edo esperien-
tziari buruzko argazki batzuk jarriko ditu,
alde batean zein bestean.

3. Partaide guzek Āargazki horien inguruan
nahi duten iritzia idatz dezakete, bere he-
rriko zaan zĀein bestean.

4. Talde bakoitzak bere
horma-irudiaren za-
an Ā dagoena azter-
tuko du, eta azkenik
zaa erĀamango du.
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49 Ibaia zeharkatu
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldea indartzeko.

• Materiala
Zapiak (taldekideen
oinak lotzeko) eta
zinta itsasgarria
(lurrean ibaiertzak,
abiapuntuak eta
uharteak markatzeko).

1. Partaideak lau taldetan banatuko ditugu.
Taldetxo bakoitzak lerro bat osatuko du,
oinak elkarri lotuta dituztelarik.

2. Ondoren, lau taldeak ibaiaren alde bietan
jarriko dira: A, B, C eta D puntuetan.

3. Taldetxoek ibaia zeharkatu behar dute.
Horretarako, ibai ko irlak  erabiliko dituzte:
oinak haien gainean jarriko dituzte, han-
dik atera gabe, uretara ez erortzeko.

4. Azkenik, dinamikan gertatutakoari buruz
hitz egingo dugu: «Nola moldatu zarete?
Zer izan da zailena?»...
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Ilargian galduta
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
komunikazio guneak
sortzeko.

• Materiala
Paper handi bat,
argazkiak, arkatzak
eta orriak.

1. Gidariak paper handi bat jarriko du gelako
paretan. Bertan, astronauta bat agertzen
da ilargian; eta haren inguruan, hamabost
tresna ezberdin.

2. Partaide bakoitzak pentsatu beharko du
nola buelta daitekeen astronauta etxera.
Horretarako, papereko bost tresna auke-
ratu beharko ditu, eta ipuin bat idatzi itzu-
lera azalduz.

3. Lauzpabost kideko
taldeak osatuko di-
tugu, eta bakoitzak
bere ipuina konta-
tuko du.

4. Ondoren, talde ba-
koitzak bere ipuina
osatuko du.

5. Bukatzeko, guzakĀ
elkartuta, talde ba-
koitzak bere ipuina
kontatuko du.

6. Orobat, dinamikari
buruz hitz egin de-
zakegu: «Zuentzat
zer izan da zailena?
Ados jartzeko nola
egin duzue?»...
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51 Ingurugiroa
ezagutzen• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ingurumena
hobeto ezagutu
eta maitatzeko.

• Materiala
Motxila, txamarra,
oinetako egokiak,
kannplorĀa,
bokĀa-kutxa,
trafiko-seinaleak...

1. Txangoa egin aurrek, Āhezitzaileak gure
inguruko txoko edo toki interesgarrienak
aukeratu, eta ibilbidea prestatuko du.

2. Partaideak era egokian prestatuko dira:
motxila, kannplorĀa, oinetakoak, etab.

3. Talde handian baino egokiagoa da talde
txikitan joatea (gehienez hamar kide edo).

4. Txangok Āitzulita, bertan gertatu edo iku-
sitakoari buruz hitz egin dezakegu.
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52 Irabiagailua
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan,
partaideek elkar
hobeto ezagutzeko.

• Materiala
Musika
erreproduzitzailea.

1. Taldekideei zer fruitu duten gustukoen
galdetuko diegu. Gustuen arabera talde-
txoak egingo ditugu (marrubia, laranja...).

2. Musika jarri, eta fruitu guz�ak (taldeki-
deak) irabiagailuan bezala nahasiko dira
eta biratuz dantza egingo dute.

3. Tarteka, musika gelditu, eta beste irizpide
bat jarriko diegu biltzeko, adibidez: «Elkar
zaitezte gustuko kirolaren arabera! Orain
etxeko kideen kopurua kontuan hartuta!
Etxean dauden animalien arabera!»...

4. Bukaeran, gertatutakoari buruz hitz egin
dezakegu: «Zer izan da deigarriena?»...
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Ispiluaren
aurrean dantzan• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Arlo pertsonal eta
kolekboan Āzenbait
eragin hezitzaile
lantzeko.

• Materiala
Musika tresnak.

1. Partaideak binaka jarriko dira.

2. Bikote bakoitzak adostuko du bietako zein
izango den ispilua, eta zein ispilu aurrean
dagoena.

3. Musika jarrita, ispiluaren aurreko kidea
dantzan hasiko da, musikaren erritmoari
jarraituz. Ispiluak dantza imitatuko du. 

4. Denbora pixka bat pasa ondoren, rolak al-
datuko ditugu.

5. Dinamika errepika daiteke bikoteak alda-
tuta.
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54 Itsasargia
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro onean,
partaideen arteko
komunikazioa
bultzatzeko.

• Materiala
Aulkiak.

1. Partaide guzak, Ābat izan ezik, binaka ja-
rriko dira: bata aulkian eserita, eta bestea
aulkiaren atzean zuk, Āeskuak bizkarrean
dituela. Denen artean biribil bat osatuz.

2. Bakarrik dagoen kidea zuk Āegongo da
eta bere aurreko aulkia libre. Kide horrek
keinu bat egingo dio eserita dagoen beste
edozeini, eta orduan honek ahal duen az-
karren bere aulkik Āaltxatu, eta hutsik da-
goen aulkian eseriko da. Bere atzean zukĀ
dagoena saiatuko da bere tokian eusten
hori gerta ez dadin.

3. Jolasa nahi arte luza daiteke, be Ānorbai-
tek bere aurreko aulkia libre izango baitu.

4. Bukaeran, dinamikaz hitz egin dezakegu.
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55 Itsu-laguna
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen arteko
konfiantza lantzeko.

• Materiala
Begi-estalkiak
edo zapiak begiak
estaltzeko.

1. Partaideak binaka jarriko ditugu (bikoteak
egiteko hainbat teknika erabil ditzakegu):
batak itsuarena egingo du eta begiak es-
talita eramango ditu; besteak, berriz, itsu-
lagunaren eginkizuna hartuko du.

2. Bikoteak ibilaldi txiki bat egingo du. Ezin
dute hitz egin, eta ukimenaren bidez ko-
munikatu beharko dute elkarrekin.

3. Hezitzaileak egokia ikus-
ten duenean, partaideen
rolak aldatu daitezke.

4. Bukatzeko, sentutĀakoari
buruz hitz egin dezakegu.
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56 Itsusiak zulotik
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• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era alai eta komikoan,
desinhibizioa eta giro
ona lantzeko.

• Materiala
Argazki-kamera,
telebista, musika
erreproduzitzailea
eta zulo bat (edo
antzeko beste
edozein mobo).Ā

1. Argazkiak ateratzeko zulo aproposa duen
pareta bilatuko dugu.

2. Taldekideak banan-banan pasatuko dira
bertak Ānahi duten aurpegi keinuak egi-
nez eta argazkiak aterako ditugu.

3. Argazkiak telebistan ikusiko ditugu tal-
dean musika alaia jarriaz.

4. Azkenean, esperientziari buruz hitz egin
dezakegu.
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57 Jausgailua
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Denon
artean
giro alaian
ondo
pasatzeko.

• Materiala
Jausgailua.

1. Jausgailuarekin hainbat dinamika egin di-
tzakegu, besteak beste:
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a) Kolore berekoak mugitu! b) Erdian etzanda.

c) Baloia biraka. d) Igluan sartuta.

e) Sardinak harrapatzen.
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58 Kale gurutzean
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Elkarren arteko
konfiantza, kohesioa
eta kontaktu fisikoa
lantzeko.

• Materiala
Begi-estalkiak eta
lau iskinak markatuta
dituen laukia.

1. Lau taldetxo egingo ditugu eta bakoitza
laukiaren iskin batean kokatuko da.

2. Gidariak esandakoan, taldekideak dauden
ertzek Ādiagonalean duten beste ertzera
joaten saiatuko dira.

3. Kontuz joan beharko dute, inori minik
eman gabe.

4. Lehendabizi normal egingo dugu eta gero
zailtasunak handituz joango gara: begiak
estalita; atzeraka ibiliaz; norbait ukituta-
koan, besarkatu eta gero askatu; edo be-
sarkatu, bira osoa eman eta askatu...

5. Amaieran, dinamikari buruz hitz egingo
dugu edo sentutĀakoa azalduko dugu.
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59 Kantu
dedikatuak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro alaian ondo
pasatzeko eta barre
egiteko.

• Materiala
Gitarra.

1. Zenbait abes Āezagun kantatu ondoren,
bat-batean kantu batzuk egingo ditugu,
partaideen izenak eta errimak erabiliz.

2. Partaide guzon Āizenak esan arte luza-
tuko dugu dinamika.
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60 Karaokea
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Euskal kantagintzan
dauden aukerak
ezagutarazteko.

• Materiala
Hainbat euskal
abesrĀen karaokeak
(Youtubeko Gabi de la
Maza eta Euskal
Karaokeak kanalak),
musika tresnak
(bozgorailua,
mikrofonoa…)
eta telebista.

1. Banaka edo taldeka antola daiteke eta tal-
dekide guzek partĀe har dezakete.

2. Bukaeran, euskal kantagintzari buruz hitz
egin dezakegu.
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61 Karratuan sartu
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro ona sortzeko eta
gorputza erabiliz
elkarren artean
komunikatzeko eta
kohesioa bultzatzeko.

• Materiala
Klariona (edo zinta
itsasgarria).

1. Lurrean karratu bat marraztuko dugu kla-
rionaz, talde osoa erraz samar sartzeko
modukoa.

2. Karratuk Āmetro batera gutxi gorabehera,
marra bat marraztuko dugu jauzia nondik
egin behar den zehazteko. 

3. Taldekideek banaka egingo dute jauzi ka-
rratura. Oinak barruan jarri ostean ezingo
dira mugitu.

4. Helburua denak barruan sartzea da.
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Katu katu blai
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Udaldiko beroaldiak
leuntzeko.

• Materiala
Puxikak eta ura.

1. Talde osoa biribilean dagoela, partaide
bat erdian jarri, eta urez betetako puxika
hartuko du.

2. Kide horrek taldekide baten izena oihu-
katu, eta puxika airera botako du.

3. Izendatua izan den kideak, erdira korrika
joanda, puxika airean hartu beharko du.

4. Lortzen baldin badu, berak beste baten
izena esango du, eta horrela jarraituko
dugu puxika puskatu arte.
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Koloreek
batzen gaituzte• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan,
taldekideen arteko
komunikazioa eta
elkar ezagutza
bultzatzeko.

• Materiala
Kolore ezberdinetako
errotuladoreak.

1. Partaideek esku ahurrak
margotuko dituzte erro-
tuladorez: ezkerra, ko-
lore batez; eta eskuina,
beste batez.

2. Ondoren, kide bakoitzak lotu
beharko du ezker eskua kolore bera duen
beste esku batekin; eta eskuin eskua, ber-
din, kolore bera duen beste esku batekin.

3. Korapiloa osatutakoan, hezitzailea hasita,
ahoz adieraziko dituzte esku-batasunak:
«Oier eta ni kolore urdinak batzen gaitu»,
«Ane eta ni kolore gorriak batzen gaitu»...

4. Bukatzeko, hezitzaileak galdetuko du: «Ba
al da koloreaz gain batzen gaituen beste
ezer?». Banan-banan erantzungo dute:
«Naroak eta biok betaurrekoak ditugu»,
«Mikel eta biok arabarrak gara»...
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Konfiantzaren
korridorea• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Sentsazio bereziak
sentzĀeko: beldurra,
konfiantza eta abar.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Partaideek bi ilara osatuko dituzte elkarri
begira. Bien artean pasillo bat izango da.

2. Alde bateko kide bakoitza beste aldeko
beste batekin eskuk Āhelduta egongo da.

3. Txandakatuz, partaide guzak Āpasill okĀ
pasako dira banan-banan.

4. Eskuk Āhelduta daudenek
eskuak askatuko dituzte eta
besoak goratu korrikalaria
hurbiltzen den neurrian.

5. Bukaeran, sentsazioez hitz
egin dezakegu.
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Korapiloa
askatzen• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Desinhibitzeko
eta giro onean
komunikazioa
bultzatzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Boluntario bat eskatuko dugu taldek Ābe-
reizi eta bakarrik geratzeko. Beste guzek,Ā
elkarri eskuk Āhelduta, giza kate bat osa-
tuko dute.

2. Boluntarioa beste aldera begira jarriko da,
taldea ikusten ez duela. Katearen bi mu-
turrak diren bi kideak katea korapilatzen
saiatuko dira, beste partaideen artek Āpa-
satuz, eskuen azpik Āigaroz... Katea hautsi
gabe, baina ondo korapilatu arte.

3. Azkenik, boluntarioak korapiloa askatu
beharko du, muturretan dauden kideei
nondik nora pasatu behar duten aginduz.
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Korro
eraldatzaileak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatuz
taldekideen artean
harremanak
sustatzeko.

• Materiala
Musika
erreproduzitzailea.

1. Taldekide guzen Āartean hiru korro osa-
tuko dituzte.

2. Musika jarriko dugu eta korroak biraka
hasiko dira.

3. Nahi duten unean, partaideak beste korro
batera pasa daitezke albotako kideekin
eskuak elkartuz, baina korroan be Āhiru
dantzarik egon behar dute gutxienez.
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Lagunari
behatzen• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen jarrera
eta portaeretan arreta
jarriaz, pertsona
guzen alde posiboakĀĀ
azaltzeko eta taldean
giro ona bultzatzeko.

• Materiala
Paper txikiak, arkatzak
eta kutxa.

1. Partaide bakoitzak papertxo batean bere
izena idatzi, eta kutxa batean sartuko du.

2. Papertxo bana hartuko dute nori behatu
behar dioten jakiteko (besteei esan gabe).

3. Denbora tarte zehatz batean egingo da
behaketa era posiboan, Āalegia, kontuan
hartuko da beste kideak zer egiten duen
ondo taldekideekin edo taldekideentzat
(dinamika batean, denbora librean...).

4. Azkenik, nork bere behaketa sozializatuko
du, adibidez: «Nik Mireni behatu diot eta
jangelan asko lagundu du». «Nik Ikerri, eta
futbolinean txandaka jolasten saiatu da».
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Luzaketak
eta yoga• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Elkarren arteko
gorputz komunikazioa
lantzeko. Gorputza eta
burua orekan jartzeko,
eta era kontzientean
arreta jartzen ikasteko.

• Materiala
Yoga ariketen gida.

1. Partaideak binaka jarriko dira. Kide bat
etzanda eta bestea zuk.Ā

2. Etzanda dagoena lotan balitz bezala ari-
tuko da. Bestea saiatuko da era gozoan
haren besoak, hankak, burua eta abar
mugitzen.

3. Errepikatuko dugu, baina orain etzanda
zegoenak mugituko du bestea.

4. Bukaeran, hezitzaileak yoga ariketa ba-
tzuk proposatuko dizkie partaideei.
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Mahaian
jolasten• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Tresna ezberdinak
erabiliz taldekideen
artean komunikazioa
lantzeko eta giro ona
lortzeko.

• Materiala
Mahai luzeak, aulkiak,
musika, auto txikiak,
pilotak, puxtarriak,
puxikak, torlojuak,
azkoinak, buzna,Ā
kremak eta abar.

1. Partaide guzak Āmahai luze baten ingu-
ruan eseriko dira.

2. Hezitzaileak tresna ezberdinak atera, eta
horiekin hainbat mugimendu proposa-
tuko ditu. Txilibitua jotzen denean mugi-
mendua aldatuko da.

3. Gehiago animatzeko musika jar daiteke.

4. Materiala aldatzean, gidaritzaren ardura
eta kideen eserlekuak ere alda daitezke.
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70 Makilekin
dantzatzen
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• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gorputza erabiliz
elkarren artean
komunikatzeko
eta giro alaian
desinhibitzeko.

• Materiala
Makilatxoak
eta musika
erreproduzitzailea.

1. Partaide bakoitzak makil bat izango du.
Binaka jarriko dira eta makilei bien artean
eutsiko diete esku ahurrak erabiliz soilik.

2. Musika jarrita, dantzan hasiko
gara, makilak lurrera erortzen
utzi gabe.

3. Hezitzaileak esatean bikoteak
alda daitezke.

4. Makilak txikiak baldin badira,
binaka ez ezik, hirunaka edo
launaka ere egin daiteke dan-
tza. Baita denok batera ere!

04-C FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:56  Página 262



263

71
4

.3
. D

IN
A

M
IK

E
N

 B
IL

D
U

M
A

4.3. DINAMIKEN
BILDUMA

Mangera
ala ontzia?• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Eguraldi beroa
aprobetxatuz zerbait
freskagarria eta alaia
egiteko.

• Materiala
Bainujantzia,
eskuoihala,
txankletak, iturria,
mangera eta ontzia.

1. Hezitzaileak «Mangera!» esatean, talde-
kide guzak Āsakabanatu egingo dira ko-
rrika. «Ontzia!» esaten duenean, aldiz,
elkartu.
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72 Margoketa
lanak
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• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Denon artean inguruko
materiala zaindu eta
arduraz jokatzeko.
Elkarlanean aritzeko.

• Materiala
Altzariak, lixa, brotxak,
margo egokiak eta
aurpegia babesteko
maskarak.

1. Hainbat talde osatuko ditugu eta bakoi-
tzari eginkizun ezberdina emango diogu:
garbitu, lixatu, margotu...

2. Itxuraldaketa behar duten altzariak (edo
inguruko beste edozein material) bildu
eta banatu ondoren, taldeek beren lanari
ekingo diote. Denok margotzera!
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Marrazkia
osatu• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gure artean gai edo
gauza ba buruzĀ
ikuspuntu ezberdinak
izan daitezkeela eta
denak aberasgarriak
direla konturatzeko.

• Materiala
Marrazteko fitxak,
arkatzak eta margoak.

1. Hezitzaileak fitxa bat prestatuko du. Ber-
tan marrazki zatxĀo bat azalduko da.

2. Partaide guzak Āgelan sakabanatuko ditu
eta fitxa berdina emango die.

3. ZatxĀoa kontuan hartuz, nahi duten ma-
rrazkia osatuko dute, eta izenburua jarri.

4. Marrazki guzak Āsoka batean zintzilikatu
eta sozializatuko ditugu.

5. Dinamikari buruz hitz egingo dugu: «Zer
gertatu da? Zer ondorio atera ditugu?»...
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74 Masajea
hainbat tresnaz• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Erlaxaziozko giro
goxoan, zenbait tresna
erabiliz taldekide batek
emandako masajea
gorputzean sentzĀeko.

• Materiala
Hainbat tamainatako
pilotak, burdinazko
txindata txikiak,
arrautza musikalak,
puxikak, erlaxaziozko
musika, etab.

1. Taldekideak binaka jarriko dira. Kide bat
lurrean (edo moketa batean) etzanda eta
bestea alboan belaunikaturik.

2. Musika egokia jarrita eta gidariaren ahol-
kuak jarraituz, belauniko dagoenak ma-
sajea emango dio besteari gorputz osoan.
Horretarako, hainbat tresna erabiliko du.

3. Gidariak noizbehinka masaje emaileak
tokiz aldatuko ditu.

4. Masaje saioa bukatutakoan, alderantzizko
posizioetan errepikatuko dugu.

5. Azkenik, sentutĀakoaz hitz egingo dugu.
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Mezu elektrikoa
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideek elkar
hobeto ezagutzeko
eta harremanak giro
onean lantzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Denok eskuk Āhelduta eseriko gara biri-
bilean. Lehendabizi gidariak alboko kide
baten eskua estutuko du (mezu elektri-
koa); horrek bere ondokoarena, eta ho-
rrela jarraian gidariak bere beste eskua
estututa sentu artĀe.

2. Dinamika ikasitakoan, kide guzek Ābegiak
itxiko dituzte. Mezu elektrikoa sentzĀen
dutenean zerbait esan behako dute, adi-
bidez: norberaren izena, bere gustuko ki-
rola, euskarazko hitz politena eta abar.

3. Bukaeran, esperientziari buruz hitz egin
dezakegu.
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Mezu positiboak
elkarri• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Bi talde ezberdinen
artean, eta elkarrekin
esperientzia edo
bizipen batzuk izan
ondoren, batak
bestearekiko dituen
senmendu posiboakĀĀ
adierazteko.

• Materiala
Paper handiak,
koloretako paperak,
argazkiak, margoak,
kola, guraizeak, etab.

1. Hezitzaileak bi taldeak banatuko ditu eta
bakoitzari beharrezkoa den material guz-
a emangĀo dio.

2. Talde bakoitzak beste taldeko kide bakoi-
tzari mezu posibo Ābat idatziko dio. Me-
zuak paper handi batean itsatsiko dituzte.

3. Azkenik, egindako horma-irudiak elkarri
emango diote eta, irakurri ondoren, sen-
tutĀakoa adieraziko dute.

04-C FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:57  Página 268



269

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gorputza eta hizkuntza
erabiliz taldekideen
artean komunikazioa
sustatzeko.

• Materiala
Mimika lantzeko fitxak
eta kutxa.

1. Hezitzaileak mimika lantzeko fitxak kutxa
batean sartuko ditu. Fitxa bakoitzean bost
mugimendu ezberdin (lotura duten zen-
bait gertakizun) azaltzen dira.

2. Partaide batek fitxa bat aukeratuko du eta
beste kideei mugimendu guzak Ābanan-
banan mimikaz adierazten saiatuko da.

3. Taldekideek mugimendu horien guzenĀ
esanahia asmatu beharko dute.
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77 Mimika jolasa
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78 Moketa
erraldoia• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Talde erronka
gisa proposatuta,
partaideen artean
kohesioa eta elkarlana
bultzatzeko.

• Materiala
Puzzle antzeko moketa
handia osatzeko zaak.Ā

1. Hasieran taldekide bakoitzak moketa za�
bat hartuko du eta puzzle erraldoian bere
ekarpena egingo du.

2. Denok gure zaa Ājarritakoan beste baten
bila joango gara.

3. Bukaeran, gertatutakoari buruz hitz egin
dezakegu.
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79 Mozorrotuen
bingoa• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Zenbakiak landuz,
jolasa eta antzezlana
uztartzeko.

• Materiala
Txanoak, ileordeak,
jantziak, bingo jolasa,
bola zenbakidunak eta
koloredunak, kolore
ezberdinetako
galderen fitxak,
kartoi zenbakidunak,
arkatzak, mikrofonoa
eta bozgorailua.

1. Hezitzaileak galdera-fitxa egokiak presta-
tuko ditu.

2. Gidariak hiru kide aukeratuko ditu: batek
bolak aterako ditu; besteak, bolen zenba-
kiak edo koloreak ozenki esan; eta azke-
nak, galderak irakurri. Gainerakoek kartoi
zenbakidun bana eta arkatza izango dute.

3. Jolasa hasiko da. Ateratako bolen arabera,
partaideek zenbakiak ezabatu edo galde-
rak erantzungo dituzte.

4. Guzek Ā«Bingoa!»
egitean bukatuko
da jolasa.
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80 Mozorrotzera!
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
giro ona eta alaitasuna
sustatzeko.

• Materiala
Jantziak, ileordeak,
txanoak, musika, etab.

1. Dinamika hauek hainbat modutan antola
ditzakegu:
• Nork bere apaingarriak aukeratuko ditu

eta mozorrotuko da.
• Partaide bakoitzak beste bat mozorro-

tuko du.
• Mozorroak gure artean aldatuko ditugu.

2. Gero hainbat modutan ere antzeztu dai-
tezke:
• Dantza eginez.
• Antzerkiak antolatuz.
• Mozorroen desfile musikalak prestatuz.
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81 Mundua
alderantziz• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatuz
taldekideak
akbaĀtzeko eta
kontzentratzeko.

• Materiala
Ez da ezer behar.

1. Hezitzaileak agindu batzuk esango ditu
ozenki, adibidez: «Eskuak behera! Poliki
ibili! Denok zu�k!»... Taldekideek esanda-
koaren kontrakoa egin beharko dute.

2. Gaizki edo azkena egiten duena gidari
gisa arituko da.

3. Dinamikari buruz hitz egin dezakegu.
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Munduko
dantzak• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gorputz-espresioaren
bidez taldearen
kohesioa bultzatzeko.

• Materiala
Musika eta bideoak
danzasdelmundo.word
press.com webgunean.

1. Lehendabizi dantza baten mugimenduak
ikasiko ditugu; adibidez, dantza greziarra
(danzasdelmundo.wordpress.com web-
gunean munduko hainbat dantza aurkitu
ditzakegu).

2. Gero, musikak lagunduta, denok batera
dantzatuko dugu.
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83 Museorako
bisitaldia• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldeari informazio
historiko eta kulturala
eskaintzeko.

• Materiala
Ardixarra Etxea, Erdi
Aroko Interpretazio
Zentroa (Segura).
Erraz�olatza, Rafa
Berasategik sortutako
erakustokia (Segura).
Museo etnografikoa
(Zerain).

1. Lehenik, informazio historiko eta kultu-
rala azalduko diegu taldekideei bisitatuko
dugun herriari buruz (Segura, Zerain...).

2. Jarraian, herriko kale eta erakin batzuk
erakutsiko dizkiegu.

3. Bisitaldi gidatua antolatuko dugu herriko
museo edo interpretazio zentroetara es-
kaintzen dituzten aukerez baliatzeko: dia-
poramak, maketak, erakusketak eta abar.

4. Azkenik, esperientziaz hitz egin dezakegu.
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Rafaren txokoa, Segura.

Ardixarra Etxea, Segura. Zeraingo Museo Etnografikoa.
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Musika
erreproduzitzailea• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Hainbat gunetan
alaitasuna eta giro ona
zabaltzeko.

• Materiala
Musika
erreproduzitzailea
eta musika bilduma
(CD, USB...).

1. Taldeko partaideek, denbora librean eta
txandaka antolatuz, musika erreproduzi-
tzailea erabiltzeko aukera izango dute.
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Nor da
eta zer du?• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatzeko.

• Materiala
Begi estalkiak eta
gauza ezberdinak:
txanoak, ileordeak,
betaurrekoak, pilotak,
plaskĀozko figurak
(animaliak, fruituak,
autoak...) eta abar.

1. Partaide guzak Ābiribilean eseriko dira eta
erdian aulki bat ipiniko dugu.

2. Kide bat aukeratuko dugu gelak Ākanpora
ateratzeko, eta gela barruan daudenen
artean, beste kide bat mozorrotzeko.

3. Mozorrotutakoak gauza bat hartuko du
eta erdiko aulkian eseriko da. Kanpoan
dagoena gelan sartuko da begiak estalita.

4. Ukituaz asmatu beharko du nor den ese-
rita dagoena eta zer duen eskuetan.

5. Bukatzeko, partaideak eta gauzak aldatuz,
dinamika errepika dezakegu.
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Oihal dantzak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatzeko eta
arlo pertsonal eta
kolekboan Āekarpen
onak izateko.

• Materiala
Koloretako oihal
luzeak, txilibitua eta
musika alaia.

1. Hezitzaileak hainbat mugimendu propo-
satuko dizkie taldekideei oihala eta txili-
bitua erabiliz.
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Oparia lagunari
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Elkarren arteko
harremanetan une
atsegina sentzĀeko.

• Materiala
Plaslina.Ā

1. Kide guzen Āizenak papertxo batzuetan
idatzi, eta poltsa batean sartuko ditugu.

2. Bakoitzak paper bat hartuko du eta ego-
kitzen zaion lagunari plaslinaz Āegindako
oparitxo bat (edo gehiago) emango dio.

3. Opariarekin batera, orri txiki batean mezu
posibo baĀt idatziko dio.

4. Bukaeran, dinamikan gertatukoari buruz
hitz egin dezakegu.
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Pastak egiten
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideen artean
elkarlana bultzatzeko
eta giro ona lortzeko.

• Materiala
Irina, gurina,
arrautzak, balantza,
ontziak, moldeak,
labea, paper eta
plaskĀozko poltsak
eta abar.

1. Lauzpabost kideko taldeak egingo ditugu.

2. Fitxa baten laguntzaz, taldeek beharrezko
materiala eta tresnak bilduko dituzte.

3. Orientabideak jarraituz, pastak egingo di-
tuzte eta labean sartu.

4. Pastak egin bitartean, poltsak prestatu di-
tzakegu gero gordetzeko

5. Egindako pastak denon artean banatuko
ditugu, eta poltsetan sartu.
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Puxikak eraman
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Elkarren artean
beste era batera
erlazionatzeko eta
ondo pasatzeko.

• Materiala
Koloretako puxikak.
Musika erabil daiteke.

1. Puxikak erabiliz, hainbat mugimendu edo
dantza antolatu ditzakegu, besteak beste:

a) Talde osoa trenean.

b) Banaka hankapean. c) Binaka kopetan.

d) Hirunaka bizkarrean.

e) Azkenik, ea puxika guzak airĀean
mantentzen ditugun 20 segundoan!
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Puxikekin
formak egin• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Adierazpide berri
baten bitartez,
norberaren
sormena lantzeko.

• Materiala
Puxika luzeak,
puzgailuak, soka eta
pintzak.

1. Lehenik, gidariak teknika egoki batzuk
azalduko dizkie taldekideei, esate bate-
rako, puxikak ez direla guzz Āpuztu behar
gero formak egitean leher ez daitezen;
edo korapiloa hobeto egiteko, lehenago
haize pixka bat kanporatzea komeni dela.

2. Gero kide bakoitzak nahi duen irudia lan-
duko du.

3. Bukatzeko, forma guzak Āsoka batek Āzin-
tzilikatu, eta egindakoa sozializa daiteke.
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Sandwicha
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatzeko eta
arlo pertsonal eta
kolekboan Āekarpen
onak izateko.

• Materiala
Margoak eta
paper za handiak.Ā

1. Partaideak hiru taldetan banatuko ditugu:
A, B eta C. Koadro abstraktu bat egingo
dugula esango diegu.

2. Lurrean paper handi bat jarriko dugu eta
A taldekoak gainean jarriko dira etzanda
nahi duten posturan. B taldekoek, berriz,
haien siluetak marraztuko dituzte.

3. Gero, B taldekoak etzanda, C taldekoek si-
luetak marraztu. Ondoren, C taldekoak
etzanda, A taldekoek marraztu.

4. Azkenik, sandwich baten moduan, koa-
droa hiru dimentsiokoa bihurtuko dugu.
Lehenik, A taldea bere siluetan etzango
da; jarraian, B taldea bere siluetan; eta
denen gainean, C taldea berean. Nahi iza-
nez gero, taldeen posizioak alda daitezke. 

04-C FITXEN ZERRENDA:Maquetación 1  21/10/19  08:57  Página 283



284

92
4

.3
. D

IN
A

M
IK

E
N

 B
IL

D
U

M
A

4.3. DINAMIKEN
BILDUMA

Sarea askatu
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Desinhibitzeko
eta giro onean
komunikazioa
bultzatzeko.

• Materiala
Ezer ere ez.

1. Partaide guzak Āzuk Āmultzo batean el-
kartuko dira.

2. Hezitzaileak esaten duenean, bakoitzak
ezkerreko eskua beste partaide ba Āluza-
tuko dio eta lotuta geratuko dira. Gero
berdin egingo dute eskuineko eskuarekin. 

3. Jarraian, elkarren artean sortutako sarea
askatzen saiatuko dira: beste partaideen
artek Āpasatuz, eskuen azpik Ā igaroz...
baina be eskĀuak askatu gabe.
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Siluetekin
dantzan• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Gorputz mugimendu
ezberdinak eginez,
desinhibitzeko eta
ondo pasatzeko.

• Materiala
Gorputz posizio
ezberdinetako irudien
fitxak eta perkusio
musika, adibidez
Safri-Duo taldearen
Played-A-Live (The
Bongo Song).

1. Taldekideak aulkietan eseriko dira, guz-
en artĀean “U” bat irudikatuz.

2. Musika jarriko dugu.

3. Gidaria irudiak erakutsiz joango da eta
partaideak haien arabera mugituko dira.
Halaber, saiatuko da fitxak era ezberdine-
tan mugitzen: gora, behera, biratuz...

4. Azkenik, esperientziaz hitz egin dezakegu.
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94 Soinuaren
bidez elkartu• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro ludikoan
komunikazioa
sustatzeko.

• Materiala
Begi-estalkiak,
kartoizko kutxak eta
material ezberdinak
kutxetan sartzeko:
puxtarriak, harri
txikiak, egur zaak...Ā

1. Kutxak aldez aurrek Āprestatuko ditugu.
Kutxa batzuek (bi edo hiru kutxako mul-
tzoak) soinu berbera egingo dute, horre-
tarako barruan sartuko dugun materiala
berdina izango da.

2. Partaide bakoitzak kutxa bat aukeratuko
du eta jarraian begiak estaliko ditu.

3. Gidariak esaten duenean, bakoitza bere
kutxa asnĀtzen hasiko da eta, aldi berean,
soinu berbera egiten duen kutxa (edo ku-
txak) aurkitzen saiatuko da.

4. Bukaeran, esperientziari buruz hitz egin
dezakegu.
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95 Sorpresa kutxa
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Desinhibitzeko eta giro
onean komunikatzeko.
Era berean, hainbat
gairi buruz partaideen
iritziak sozializatzeko.

• Materiala
Tapadun kutxa, orriak,
arkatzak eta musika
erreproduzitzailea.

1. Lehenbizi, hezitzaileak (edo partaideek)
gelan egiteko moduko galdera eta agindu
batzuk idatziko dituzte papertxoetan. Ida-
tzitakoan, kutxa batean sartuko ditugu.

2. Denok biribilean eseriko gara. Kide batek
kutxa izango du eskuetan.

3. Gidariak musika jarriko du eta kutxa es-
kurik esku pasatzen joango da.

4. Tarteka, musika gelditu, eta kutxa eskue-
tan duen kideak bertak Āpaper bat ate-
rako du. Galdera bada, erantzun beharko
du; agindua bada, jartzen duena egin.

5. Bukatzeko, dinamikaz hitz egin dezakegu:
«Zer galdera edo agindu izan da egokia
edo desegokia? Zer sen�tu duzu?»...
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96 Su artifizialak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Partaide guzakĀ
helburu baten
inguruan batzeko.

• Materiala
Puxika luzeak.

1. Partaide bakoitzak puxika bat hartu, eta
puztu egingo du. Korapilatu gabe.

2. Jarraian, gidariak «Bat, bi eta hiru!» esan-
dakoan puxikak askatuko ditugu.

3. Dinamika errepika daiteke eta bukaeran
zenbait galdera egin: «Zer sen�tu duzue?
Zer ikusi duzue? Zer ikasi?»...
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97 Torloju eta
azkoinekin
mugitzen

• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Beste era batera
komunikatzeko.

• Materiala
Torlojuak, azkoinak
eta musika.

1. Partaide bakoitzak torloju bat eta azkoin
bat hartuko ditu.

2. Hezitzaileak mugimendu ezberdinak era-
kutsiko dizkie taldekideei. Haiek errepi-
katu egingo dituzte (esku batekin, gero
binaka, ondoren masajeak ematen...).
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98 Trafikoa
zaintzen• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Txangoetan arriskuak
daudela jabetzeko;
izan ere, ibilaldi
batzuetan errepideak
zeharkatu edo
bazterrek ibili beharĀ
da. Denon ardura da
ibilgailuen arriskuaz
jabetzea eta ahal den
neurrian ezer gerta ez
dadin zaintzea. Gai
honen inguruan, kasu
gehienetan, ez da
ohitura onekin
jokatzen, baina
funtsezkoa da edozein
hezitzailerentzat,
umeekin ari izanez
gero.

• Materiala
Bide-seinaleak eta
txaleko islatzaileak.

1. Errepide baten bazterrek Āibiltzean, tal-
dearen aurrealdean bi kide joango dira
txaleko islatzailea jantzita eta eskuetan
bide-seinaleak dituztela, eta atzealdean
beste bi taldekide.
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2. Era berean, errepidea zeharkatu behar
dugunean, bide erdian bi kide kokatuko
dira trafikoa gelditzeko.
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99 Tren itsuak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Era ludikoan
taldekideen artean
konfiantzazko giroa
lantzeko.

• Materiala
Begi-estalkiak.

1. Hiruzpalau kideko trenak osatuko ditugu.
Aurreko bagoiek begiak estalita izango di-
tuzte. Azkena gidaria izango da eta ezingo
du hitz egin, eskuak erabili soilik.

2. Taldekideek trena mugiarazteko jarraibi-
deak adostuko dituzte, adibidez: «Burua
ukituta, martxan jarriko gara. Eskuineko
sorbalda ukituta, eskuinera mugitu»...

3. Denbora tarte bat igarotakoan,
tren bakoitzeko kideen posizioa
aldatuko dugu.

4. Ondoren, tren luze bat osatuko
dugu. Hezitzailea gidaria izango
da eta taldekide guzak Āhain-
bat tokitak mugitukĀo dira.
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5. Azkenik, esperientziari buruz hitz egingo
dugu: «Zer sen�tu duzu? Zer posiziotan
sen�tu zara hobeto? Zerga�k?»...
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100 Trenak
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideak
akbaĀtzeko beste
dinamika baten
aurrean.

• Materiala
Musika alaia.

1. Talde handia zenbait talde txikitan bana-
tuko dugu (lauzpabost kide, taldetxo ba-
koitzean). Tren baten antzera, taldekideak
bata bestearen atzek kĀokatuko dira.

2. Musika jarriko dugu eta haren erritmoan
trenak mugitzen hasiko dira.

3. Tarteka, hezitzaileak aldaketak agindu di-
tzake, adibidez: «Denak buelta eman!»
edo «Azkena aurrena jar dadila!». 
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4.3. DINAMIKEN
BILDUMA
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Urtebetetze
jaia• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekide baten
urtebetetze inguruan
giro afekboaĀ
sustatzeko.

• Materiala
Txokolatea, bizkotxoa,
kandelak, musika eta
abar.

1. Hainbat modutan egin daiteke: txokolate
jatea, dantza, musika eta apaingarriak,
ezusteko festa, denon mezu maitagarriez
osatutako liburuxka oparituz...  
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102 Uztai barrutik
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Elkarrekin giro
onean aritzeko
eta komunikazioa
bultzatzeko.

• Materiala
Uztai handiak
eta musika.

1. Partaide guzak Ākorro handi batean ja-
rriko dira eskuk Āhelduta. Kide batzuen
artean uztai batzuk sartuta utziko ditugu.

2. Eskuak askatu gabe, taldekideak saiatuko
dira uztaiak batek besĀtera pasatzen.
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103 Ximonen bisita
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Irudimenaren
munduan sartzeko
eta komunikazioa
bultzatzeko.

• Materiala
Panpinak eta musika
erreproduzitzailea.

1. Hezitzaileak lagun baten bisita iragarriko
du: Ximon panpina. Ahotsa distortsiona-
tuz, hezitzaileak elkarrizketa sortuko du
panpinarekin, baita partaideekin ere.

2. Gero taldekideei galderak egitea propo-
satuko die.

3. Bukatzeko, panpina ez-
berdinak erabiliz, kide
bakoitzak bere saiakera
egin dezake.
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Zast! Boing!
Ping...• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro onean
kontzentrazioa
lortzeko, hurrengo
dinamika egiteko.

• Materiala
Ezer ere ez.

1. Denok zuk Āeta biribilean jarriko gara.

2. Hezitzaileak hiru gorputz mugimendu ez-
berdin azalduko ditu:
• Zast!: biratu eta txaloa egin ondokoari.
• Boing!: bi eskuak altxatu pareta baten

efektua egiteko. Zast! mugimenduaren
norabidea aldatzen du.

• Ping… Miren (edo beste edozein izen):
nahi dugun kideari txanda bidaltzeko.

3. Jolasa hasiko da. Partaide bakoitzak, bere
txanda jarraituz, nahi duen mugimendua
erabil dezake. 
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Zenbakiekin
ibili• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Giro onean eta
gorputza erabiliz,
elkarren artean
komunikatzeko eta
desinhibitzeko.

• Materiala
Fitxa zenbakidunak
(0k 9rĀa bitarteko
zenbakiak).

1. Hasieran, zenbakien arabera hezitzaileak
hainbat mugimendu erakutsiko dizkie tal-
dekideei.

2. Gero, zenbakiak lurrean jarriko dira eta
haien arabera ibili beharko dute.

3. Azkenik, banaka egin beharrean, binaka
(edo hirunaka, launaka…) eta era koordi-
natuan errepika daiteke dinamika.
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106 Zintan orekan
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Denok giro onean
aritzeko eta elkarlana
bultzatzeko.

• Materiala
Oreka-zinta bereziak.
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1. Bi zuhaitzen artean bi zinta jarriko ditugu,
bata gainean ibiltzeko eta bestea eskuz
heltzeko (batzuetan, soka bakar batekin
nahikoa izan daiteke).

2. Partaideak, banan-banan, alde
batek Ābestera pasatzen saia-
tuko dira.

3. Gero, egoerak zaildu daitezke:
binaka, hirunaka, talde osoa...
batek Ābestera; edo denon ar-
tean sokari eutsi eta norbait
gainean oreka mantenduz.
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107 Zubian kokatu
• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Ondo pasatzeko eta
beste modu batera
komunikatzeko.

• Materiala
Eserleku luzeak
edo aulkiak.

1. Eserlekuak ilara luzean jarriko ditugu.

2. Partaide guzak Āeserlekuen gainean zukĀ
jarriko dira.

3. Gidariak aginduak emango dizkie modu
ezberdinetan antola daitezen, adibidez:
«Ordena zaitezte altueraren arabera!»
edo «Ordena zaitezte alfabe�koki abize-
nen arabera!»… Eserlekuk Ājaitsiz gero,
agindutakoa errepikatu beharko dute.
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108 Zuhaitz
magikoa• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Norberaren eta
taldearen garrantziaz
jabetzeko. Elkarlana
bultzatzeko.

• Materiala
Arto-almidoiaz
edo patata-fekulaz
egindako koloretako
piezak, adar edo
euskarri bat eta
musika.

1. Partaide bakoitzari pieza batzuk emango
dizkiogu (30 pieza, gutxi gorabehera).

2. Musika jarri, eta nork
bere piezak nahi duen
moduan elkartuko ditu,
za luzĀe bat osatuz.

3. Azkenik, guzek Āberen
zaak Āelkartuko dituzte
euskarri baten gainean
eta zuhaitz magiko mo-
duko bat sortuko da.
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109 Zure arazorik
handiena?• Nori?

• Zer lantzen da?

• Zertarako?
Taldekideek beren
arazoen hausnarketa
pertsonala egiteko eta,
nolabait, senmenduĀ
hori denon artean
lasaitzeko.

• Materiala
Puxikak.

1. Hezitzaileak puxikak banatuko dizkie par-
taideei. Norberak duen “arazo” ba Āburuz
pentsatzeko eskatuko die.

2. Jarraian, puxika poliki-poliki puzten ha-
siko dira eta arazo hori nolabait “burukĀ
puxika barrura” bidaltzen saiatuko dira.

3. Ondoren, bakoitzak bere puxikan seinale
edo marrazki bat egingo du.

4. Denok batera puxikak airera botako di-
tuzte eta eskuz kolpeka hasiko zaizkie.

5. Bukaeran, puxika guzak Āzintzilikatuko di-
tugu eta esperientziaz hitz egingo dugu.
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4.4.1. Mahai jolasak

1 Abalone

Abalone bi jolaskideren arteko estrategia-jolasa da. Hexagono-formako taula
batean egiten da; jolaskide batek puxtarri beltzak izango ditu, eta besteak,
zuriak. Jolasaren helburua bestearen sei puxtarri taulak kĀanporatzea da.

2 Arrautzaren dantza

Taldean aritzeko trebetasun-jolasa da. Taldekideek hainbat proba gainditu
beharko dituzte, arrautzarik lurrera erori gabe: kokots azpian eutsi, hanken
artean… Eta arrautzaren dantza egokituz gero, mahaiaren inguruan korrika!

4.4.1. Mahai jolasak

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA

FITXEN SAILKAPENA

302
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3 Aulkiak

Eraikuntza eta oreka-jolas honetan taldekideek aulkitxoak bata bestearen
gainean jarri beharko dituzte. Goki aulkiek hainbat arlo lantzeko balio dute:
pazientzia, trebetasuna, arreta, kontzentrazioa… Denon artean eraikiko dugu.

4 Badakit

1.800 galdera-erantzun gai askori buruz: natura, ikuskizunak, kirola, hizkuntza,
kultura… 600 galdera maila txikikoak edo ertainekoak dira; eta 1.200 galdera,
zailtasun ertainekoak edo handikoak. Bakarka nahiz taldeka jolas daiteke.

5 Bamboleo

Oreka-jolas honek arrazoiketa eta trebetasuna eskatuko digu. Zurezko pieza
ezberdinak taula gainean jarri ondoren, partaideek piezak banan-banan kendu
beharko dituzte, taula erori gabe. Ea zenbat kentzen ditugun denon artean!

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK
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6 Baserria

Jolas sinbolikorako materiala. Bertan dituzten etxetxoekin, animaliekin, arraza
ezberdinetako familiekin eta abar, ikasleek haien istorioak eta abenturak asmatu
eta irudikatzen dituzte.

7 Bausack

Bausack eraikuntza eta oreka-jolasa da, trebetasun handia eskatzen duena.
Mota askotako eraikinak egiteko aukera ematen du, eskura ditugun piezak asko
eta oso ezberdinak bairĀa. Helburua denon artean eraikitzea da.

8 Bingoa

Zenbakidun kartoiak banatuko ditugu taldean. Bi kidek bolak aterako dituzte
bonbok, Āeta bola horietan dauden zenbakiak ozenki esan. Kartoietan zenbaki
horiek baldin badaude, ezabatu egingo ditugu. Helburua denok bukatzea da.

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK
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9 Blitz mamua

Erreflexu-jolas honek bat-bateko erreakzioak eskatzen ditu. Mahai gainean bost
objektu eta karta multzoa jartzen dira. Karta bakoitzean kolorez edo formaz
berdinak diren objektuak daude. Inork baino azkarrago aurkitu beharko ditugu.

10 Dobble

Jolas honetan behaketa, erreflexuak eta azkartasuna ezinbestekoak dira. Karta
guzek Ādute beren artean be Āsinbolo bat berdin-berdina. Jolasaren helburua
aldi oro sinbolo berdin hori aurkitzea da. Hainbat eratan jolastu daiteke.

11 Domino erraldoia

Jolas ezagun honetaz balia gaitezke galdera-erantzunezko jarduera egiteko. Pieza
guzak Ābanatuko ditugu partaideen artean. Jolasaren arauak jarraituz, kide
bakoitzak bere fitxa jarri baino lehen gidariak egindako galdera erantzungo du.

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK
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12 Etxea

Jolas sinbolikorako materiala. Bertan dituzten etxetxoekin, animaliekin, arraza
ezberdinetako familiekin eta abar, ikasleek haien istorioak eta abenturak asmatu
eta irudikatzen dituzte.

13 Figurak

Gidariak tamaina txikiko gauzak prestatuko ditu: plaskĀozko figurak (animaliak,
fruituak…), gelako gauzak, lan tresnak... Txandaka, partaideek begiak estalita
eta ukituz gidariak emandakoa zer den asmatu beharko dute.

14 Hizkiak

Hizki hauekin hiztegia lantzeko jolas asko egin ditzakegu. Ea denon artean zein
den osatu dezakegun hitzik luzeena! Ea begiak itxita hitz bat osatzen dugun! Ea
hizkiak ukituz...!

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK
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15 Kapla

Eraikuntza eta oreka-jolas honetan partaideek egurrezko piezak bata bestearen
gainean jarri beharko dituzte. Sormena, kontzentrazioa eta lankidetza lantzeko
jolasa aproposa da. Denon artean eraikiko dugu.

16 Koloretako dorrea

Koloretako egurrezko piezak erabiliz, partaideek dorre bat osatuko dute denen
artean. Gero, txandaka, dadoa bota, eta markatzen duen koloreko pieza bat
dorrek Āatera beharko dute. Ea zenbat za Āateratzen dituzten dorrea erori gabe!

17 Labirinto Magikoa

Jolas honetan partaideak az Āikastun bilakatuko dira, eta labirintoa esploratu
beharko dute sinbolo magikoen bila. Ez da erreza izango, labirintoen bideak ireki
eta ixten ari bairĀa etengabe. Helburua bost sinbolo magiko aurkitzea da.

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK
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19 Partxisa

Lasterketa-jolas aski ezaguna da. Partaide bakoitzak kolore jakin bateko fitxak
erabiliko ditu. Txandaka dadoa bota eta, honek agintzen duenaren arabera,
fitxak aurreratuko dituzte. Helburua norberaren fitxak helmugara eramatea da.

20 Passe-Trappe

Azkar eta trebe ibili behar da jolas honetan. Hasieran, jolaskide bakoitzak bost
fitxa izango ditu. Denbora tarte batean, ahalik eta fitxa gehien pasatu behar dira
norberaren zelaik Ābestearen zelaira erdian dagoen zulok.Ā
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4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK

18 Lego

Partaideak taldeka jarriko dira eta eraikuntza bat osatu beharko dute. Planoak
erabiliko dituzte antolatzeko eta kide bakoitzaren eginbeharra adosteko: zertan
arituko den bakoitza, nor arduratuko den piezak sailkatzeaz eta abar.
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21 PitchCar

Txapak lasterketa-autoak izango dira eta hatz-kolpeak emanez mugiaraziko
ditugu. Nahi dugun itxura eta luzerako zirkuitua eraiki, eta lasterketa hasiko
dugu. Ea zenbat itzuli lortzen ditugun denon artean!

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK

22 Puzzleak

Partaideak banaka, binaka, hirunaka… jarriko ditugu. Guzei Āhainbat puzzle
osatzeko erronka kolekboa Ā proposatuko diegu, ea zenbat puzzle osatzen
ditugun denon artean! Era erlaxatuan egingo dugu, agian musika entzunez.

23 Quoridor

Estrategia-jolas honetan bi eta lau jolaskide artean aritu daitezke. Bakoitzak bere
peoia taularen beste aldera eraman behar du. Mugimendu bakoitzean bi gauza
egin daitezke, norberaren peoia mugitu edo oztopo bat jarri beste jolaskide ba.Ā
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25 Story Cubes

Jolas honek istorioak osatzeko bederatzi dado dakartza. Halaber, dado bakoitzak
sei irudi ezberdin ditu. Txandaka dadoak bota, eta atera diren irudiekin istorioak
josiko ditugu denon artean.

26 Suspend

Taldean aritzeko oreka-jolasa da. Txandaka, dadoa bota eta ateratako kolorea
duen alanbrea orekan jartzen saiatuko gara. Ea denon artean zenbat alanbre
jartzen ditugun!
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4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK

24 Sorpresa-kutxa

Taldekide guzak Ālurrean biribilean eserita, musika jarriko dugu eta kutxa eskuz
esku pasatzen hasiko gara. Musika gelditzean, kutxa eskuan duenak bertak Āfitxa
bat atera, eta bertan idatzita dagoena egin beharko du.
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27 Twister

Gorputz-korapiloak sortzeko jolasa dugu. Taldekideek erruleta biratuko dute
txandaka eta ateratzen den eskua edo oina egokitzen den koloreko biribil batean
ipini beharko dute.

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – MAHAI JOLASAK

28 Villa Paletti

Eraikuntza osatuko dugu elkarrekin. Gero, txandaka dadoa bota, eta agintzen
duen koloreko zutabea kendu beharko dugu. Zutabe bakoitzak balioa du, kolore
eta tamainaren arabera. Ea zenbat puntu lortzen ditugun denon artean!

29 Zazpi pistak

Gidariak hainbat fitxa prestatuko ditu. Bakoitzean gai ba Āburuzko zazpi pista
idatziko ditu. Txandaka, partaideek fitxa bana hartu, eta pistak irakurtzen hasiko
dira, besteek gaia asma dezaten. Ea lortzen duten, zazpi pistak esan baino lehen!
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4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – KANPOKO JOSTAILUAK

Arkuak

Arrain erraldoiak Baloi arinak

Baloi astuna Beldarra

4.4.2. Kanpoko jostailuak
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4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – KANPOKO JOSTAILUAK

Esku-pilota Futbolina

Futpala Gezi erraldoiak

Goma-saltoa Hankapaloak

Billarra Diskoak
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Jausgailua Minigolfa

Palak Parkea

Ping-pong Saski-baloia

Ibilgailuak Igela

4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – KANPOKO JOSTAILUAK
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4.4. JOSTAILUEN BILDUMA – KANPOKO JOSTAILUAK
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4.5. JOLASAK ANTOLATZEKO
MATERIAL BILDUMA

FITXEN SAILKAPENA4

316

Arkatzak, errotuladoreak...Arkatz kooperatiboa

AnimaliatxoakAbakoa

BaloiakArrain erraldoiak
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Gezi erraldoiakFruituak

EraztunakElefantetxoak

Egur koloretsuakBegi-estalkiak

GometsakGomak
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4.5. JOLASAK ANTOLATZEKO MATERIAL BILDUMA

Koloretako makilatxoak Konoak

Guraizeak Hizki handiak

Hizki txikiak Ibilgailuak

Ileordeak Koloretako folioak
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4.5. JOLASAK ANTOLATZEKO MATERIAL BILDUMA

Musika tresnak Oin erraldoiak

Kutxa Loseta biribilak

Loseta laukiak Makilatxoak

Mimika jolasa Moketak
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4.5. JOLASAK ANTOLATZEKO MATERIAL BILDUMA

Sokak Sorpresa kutxa

Palak Pilota bereziak

Pilota txikiak Pilotak

Pottokiak Puxikak
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4.5. JOLASAK ANTOLATZEKO MATERIAL BILDUMA

Txanoak Uztaiak

Zapiak Zubitxoak
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EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK5
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Barnetegian hainbat baliabide erabili izan dugu euskararen erabileran eragi-
teko asmoarekin. Beste askoren artean, atal honetan azalduko ditugun bost
hauek nabarmenduko genituzke. Bost baliabide hauek hiru multzo ezberdi-
netan sailkatu ditzakegu:

1. Txaparro liburuxka
Liburuxka hau ez dugu erabili aspaldi samar. Alde batek, Āegonaldiaren
bizkar hezur eta ardatz gisa, eta ikasle taldea egonaldian murgiltzeko; eta
beste batek, Āeuskararen erabileraren mobagĀailu/neurgailu gisa. Badira
urte batzuk alboratu genuela, gure metodologia-ikuspegia aldatzen hasi
zenek.Ā

2. Txantxangorriak hegaka, Mendi tontorrera eta Igerilekura bota
Hiru baliabide hauek euskararen erabileraren aurrean taldea mobaĀtzeko
erabili ditugu. Oso modu grafikoan eta errazean erabiltzeko pentsatuta
daude eta, talde guzekin Āerabiltzeko egokiak ez diren arren, talde asko-
rekin oso ondo funtzionatzen dute, gehien bat LH-koekin, eta eragina dute.

3. Jolasgura proiektua
Barnetegian EUSLE metodologiaren berri izan genuenean, proba batzuk
egiten hasi ginen barnetegira zetozen ikasleekin. Proba horietak Āondo-
rioztatu genuen aldaketa batzuk egin behar genituela, gure taldeekin era-
biltzekotan. Aldaketa horiek egitek Āsortu zen Jolasgura proiektua.

5 EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEKO BALIABIDEAK
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5 EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.1. TXAPARRO
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5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.1. TXAPARRO
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5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.1. TXAPARRO

05 EUSKARAREN ERABILERA:Maquetación 1  21/10/19  09:13  Página 330



331

05 EUSKARAREN ERABILERA:Maquetación 1  21/10/19  09:13  Página 331



332

5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.1. TXAPARRO
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5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.1. TXAPARRO
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Euskararen erabilera bultzatzeko teknika.

5 EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.2. TXANTXANGORRIAK HEGAKA

� Norentzat?
– 10 urtek gĀorakoak.
– Euskaraz hitz egiteko oinarrizko maila dutenak.
– Euskara maila ona izanda, hitz egiteko ohitura gutxi du-

tenak.

� Helburuak
– Era pertsonalean (edo kolekboan) Āeuskaraz hitz egiteko

(edo saiatzeko) denboraldi zehatz batean konpromisoak
hartzen ohitzea.

– LinguiskĀoki arduraz jokatzeko ohiturak lantzea eta ger-
tatutakoaz hausnarketak egitea.

� Materiala
Horma-irudia, txintxetak, partaideen izenak eta gaiari da-
go  kion abesa Ā(Euskararen txantxangorria) eta dantza.

Nola egiten da?

� Hezitzaileak, lehendabizi, gaiari buruzko abesa Āeta dantza erakutsiko die
partaide guzei.Ā

� Ondoren, era metaforikoan, proiektuaren azalpenak emango ditu: gu denok
txantxangorriak izango gara eta marraztutako horma-irudi batean hegan
egingo dugu. Zenbat eta euskara gehiago erabili (edo erabiltzen saiatu),
gero eta altuago egingo dugu hegan.
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� Partaide bakoitzak bere izena duen papertxoa hartuko du eta ondoan txan-
txangorri txoriaren irudia erantsiko dio.

� Jarraian, horma-irudi handian, hartuko duen konpromiso pertsonalaren
arabera, bere txoria txintxeta bat erabiliz nahi duen tokian kokatuko du.

� Hezitzaileak egokia ikusten duenean (adibidez, txango bat egin aurrek,Ā
jangelan gaudenean...) abesa Ājarriko du eta une zehatz batzuetarako kon-
promisoa birplanteatu dezake. Partaide bakoitzak bere txantxangorria mu-
gitzeko aukera izango du.

� Zehaztutako denboraldi bakoitzaren bukaeran, egoera aztertuko da, eta
gertatutakoari buruz hausnartu.
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5 EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.3. MENDI TONTORRERA

Euskararen erabilera bultzatzeko teknika.

� Norentzat?
– 10 urtek gĀorakoak.
– Euskaraz hitz egiteko oinarrizko maila dutenak.
– Euskara maila ona izanda, hitz egiteko ohitura gutxi du-

tenak.

� Helburuak
– Era pertsonalean (edo kolekboan) Āeuskaraz hitz egiteko

(edo saiatzeko) denboraldi zehatz batean konpromisoak
hartzen ohitzea.

– LinguiskĀoki arduraz jokatzeko ohiturak lantzea eta ger-
tatutakoaz hausnarketak egitea.

� Materiala
Horma-irudia, motxilen irudiak, partaideen izenak eta gaiari
dago  kion abesa Ā(Ikusi mendizaleak) eta dantza.

Nola egiten da?

� Hezitzaileak, lehendabizi, gaiari buruzko abesa Āeta dantza erakutsiko die
partaide guzei.Ā

� Ondoren, era metaforikoan, proiektuaren azalpenak emango ditu: gu denok
mendizaleak izango gara eta mendi igoera irudikatzen duen horma-irudi
batean mugituko gara. Zenbat eta euskara gehiago erabili (edo erabiltzen
saiatu), gero eta gertuago egongo gara mendi tontorrek.Ā
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� Partaide bakoitzak motxila bat duen papertxoa hartuko du eta gainean
bere izena idatziko du.

� Jarraian, horma-irudi handian, bakoitzak hartuko duen konpromiso per-
tsonalaren arabera, bere motxila txintxeta bat erabiliz nahi duen tokian ko-
katuko du, adibidez: oso txikia (1, etxean), txikia (2, bidean), ertaina (3,
kanpinean), handia (4, ahuntzekin) eta oso handia (5, mendi tontorrera!).

� Hezitzaileak egokia ikusten duenean (adibidez, txango bat egin aurrek,Ā
jangelan gaudenean…) abesa Ājarriko du eta une zehatz batzuetarako kon-
promisoa birplanteatu dezake. Partaide bakoitzak bere motxila mugitzeko
aukera izango du.

� Zehaztutako denbora igarotakoan, egoera aztertuko da, eta gertatutakoari
buruz hausnarketa pertsonala eta kolekboa Āegin: «Zaila izan al da? Zein
izan dira zailtasunak? Zerga�k gertatu da? Nola sen�tu zara?»...
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5 EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.4. IGERILEKURA BOTA

Euskararen erabilera bultzatzeko teknika.

� Norentzat?
– 10 urtek gĀorakoak.
– Euskaraz hitz egiteko oinarrizko maila dutenak.
– Euskara maila ona izanda, hitz egiteko ohitura gutxi du-

tenak.

� Helburuak
– Era pertsonalean (edo kolekboan) Āeuskaraz hitz egiteko

(edo saiatzeko) denboraldi zehatz batean konpromisoak
hartzen ohitzea.

– LinguiskĀoki arduraz jokatzeko ohiturak lantzea eta ger-
tatutakoaz hausnarketak egitea.

� Materiala
Horma-irudia, txintxetak, flotagailuen irudiak, partaideen
izenak eta gaiari dago  kion abesa eĀta dantza.

Nola egiten da?

� Hezitzaileak, lehendabizi, gaiari buruzko abesa Āeta dantza erakutsiko die
partaide guzei.Ā

� Ondoren, era metaforikoan, proiektuaren azalpenak emango ditu: gu denok
igerilariak izango gara eta igerilekua irudikatzen duen horma-irudi batean
mugituko gara. Zenbat eta euskara gehiago erabili (edo erabiltzen saiatu),
gero eta gertuago izango gara igerilekuko uretak.Ā
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� Partaide bakoitzak flotagailu bat duen papertxoa hartuko du, eta erdian
bere izena idatzi.

� Jarraian, horma-irudi handian, hartuko duen konpromiso pertsonalaren
arabera, txintxeta bat erabiliz, bere flotagailua nahi duen tokian kokatuko
du, adibidez: oso txikia (1, kioskoan), txikia (2, parkean), ertaina (3, hama-
kan), handia (4, tranpolinean) eta oso handia (5, uretara bota!).

� Hezitzaileak egokia ikusten duenean (adibidez, txango bat egin aurrek,Ā
jangelan gaudenean...) abesa Ājarriko du eta une zehatz batzuetarako kon-
promisoa birplanteatu dezake. Partaide bakoitzak bere flotagailua mugi-
tzeko aukera izango du.

� Zehaztutako denboraldi bakoitzaren bukaeran, egoera aztertuko da, eta
gertatutakoari buruz hausnartu.
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5.5.1. Norentzat?

LH 6 eta DBH 1 eta 2koentzat. Gutxienez euskaraz ulermen maila ona du-
tenak, eta hitz egiteko ohitura gutxi izanda ere, esaldi batzuk egiteko gai
direnak.

5.5.2. Helburu eta planteamendu nagusiak

� Euskararen erabilera bultzatzea taldekideen artean, haiei protagonismoa
eta ardurak emanez

� Hausnarketak egiteko guneak izatea esperientzia bere�k sortutako hainbat
arloren inguruan.

� Printzipioz barne lanerako esperientzia da, alegia, Segurako Euskal Girotze
Barnetegiko egonaldiei begira diseinatua; baina bere moldaketak egokituz,
beste esparru batzuetan ere baliagarria izan daitekeelakoan gaude: udale-
kuetan, ikastetxeetan, elkarteetan eta abar.

5.5.3. Bestelako helburuak

� Talde harremanak hobetzea (elkarren arteko errespetua, denon parte har-
tzea, partaide guzen Āartean komunikatzea, giro onean aritzea, taldea in-
dartzea, generoa kontuan hartzea, inor baztertuta ez sentzĀea...).

� Garapen pertsonalak bultzatzea (autoesmua, Āirudimena lantzea, ardurak
izaten ohitzea...).

� Informazioa ematea 16 urtek Āgorakoentzat euskararen inguruan herri as-
kotan egindako zenbait erronkari buruz, eta horrekin batera 2018. urtean
Euskal Herri osoan egindako Euskaraldiari buruzkoa ere bai.

5 EUSKARAREN ERABILERA BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.5. JOLASGURA
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5.5.4. Materiala

Jolasak antolatzeko gida, materialen katalogoa, bideo tutoriala, jolasen fitxa,
txapak, material ezberdinak...

Jolasak antolatzeko gida1

� Non egingo dugu. Jolasa non egingo den be Ākontuan hartu. Adibidez,
ez da berdin jolastokian, musika gelan, frontoian edo futbol zelaian.

� Denbora. Zenbat denbora izango dugu jolasak egiteko? Horren arabera,
jolas bat baino gehiago prestatzea komenigarria litzateke.

� Zenbat jolaskide. Ez da berdin 5 edo 10 jolaskiderekin aritzea.

� Zer material. Jolas horiek egiteko, zer material beharko dugu? Kontuan
hartu badirela jolasak naturak ematen dituen materialak erabiliz sor
daitezkeenak (adibidez: hostoak, harriak…) eta materialik gabekoak
(adibidez: harrapaketa jolasak, gorputzez adieraztekoak…).

� Irudimena landuz. Saiatu be Ājolas berri, egoki eta atsegina asmatzen,
jolaskideak harrituta geratuko dira.

� Generoa. Saiatu neska eta mulak Āgustura egongo diren jolasak asma-
tzen, eta ez bakarrik mulek errĀazago egingo dituztenak antolatzen.

� Talde erronka. Saiatu jolas lehiakorrak albo batera uzten eta talde
erronka izaera dutenak antolatzen. Hau da, azken helburua lor-
tzeko guzon beharrĀa eta saiakera beharko dutenak.

aholku batzuk

� Euskera. Gu erabileraren eredu izango gara. Guk euskaraz egiten ba-
dugu, agian jolaskideek ere egingo dute. Zailtasunak dituztenei ere la-
guntza eskainiko diegu. 

� Parte hartzea. Saiatuko gara azalpenak ondo ematen eta jolaskide guz-
ak gusĀtura egon daitezen, haien parte hartzea bultzatzeko.

� Errespetua eta giro ona. Guzok Ājolasen arauak errespetatuko ditugu,
eta gure artean zintzo arituko gara, inor gaizki ez sentzĀeko moduan.

hauek ere kontuan hartu
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Materialen katalogoa

5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.5. JOLASGURA

2

kanpoko jolasak
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mahai jolasak
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Bideo tutoriala eta mapa

5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.5. JOLASGURA

3

Jolasaren fitxa4
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Monitoreen balorazioa5
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5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.5. JOLASGURA

Jolaskideen balorazioa6
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Monitoreen balorazio pertsonala7
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5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.5. JOLASGURA

Jolaskideen balorazio pertsonala8
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Eranskailuak9
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5.5.5. Nola?

5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.5. JOLASGURA
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5 EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEKO BALIABIDEAK

5.5. JOLASGURA

5.5.6. Ardurak
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5.5.7. Antolaketaren eskema

Oharra: Hau adibide bat da, 6. mailako 24 ikaslerekin egindakoa.
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6 BARNETEGITIK
KANPORAKO EGINDAKOAK

357

Barnetegiok egin dugun ibilbide luzean, egonaldietan ikasleekin egindako
lanaz aparte, barnetegik Ākanpo erabiltzeko materialak prestatu ditugu, eta
zenbait eskola eta mintegitan azalpen-saioak egin. Horien artean honako
hauek:

1. EGErako (Euskal Girotze Egonaldiak) sortutako materialak

EGE programa Hezkuntza Sailak sortu zuen, EGBetan txandarik gabe geratu-
tako ikastetxeei laguntza emateko, beraiek antola dezaten euskal girotze ego-
naldia, beste aterpetxeren batean. Hezkuntza Sailak, batek, Ādiruz laguntzen
die ikastetxeei, egonaldiaren gastuak partez ordaintzeko; eta, bestek, ĀEGBen
laguntza eskaintzen die irteerako programa antolatzeko. Era horretan, ikas-
tetxeak berak antolatzen du irteera, egonaldian euskararen erabilera susta-
tzeko helburuarekin. Barnetegiok material berezi batzuk prestatu genituen
ikastetxeentzat, EGE egonaldietan baliatzeko.

Material horien artean daude EGE maleta (maleta handi bat, non jolasen
azalpena eta jolasak egiteko material eta baliabideak zeuden) eta Txan-Go
eta Joan Zaku liburuxkak. Argitalpen hauek gure webgunean eskuratu dai-
tezke: www.barnetegiak.eus/argitalpenak/

2. Ikastetxeetako eta mintegietako azalpenak

Aurreko puntuetan aipatutako materialez aparte, azken urte hauetan hainbat
bisita egin ditugu eskoletara eta Berritzeguneetako euskara-mintegietara. Bi-
sita horietan gure gaur egungo ikuspegi metodologikoa eta ikuspegi horrek
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izan duen bilakaeraren zergaak Āargitu izan ditugu. Honako hauek ditugu go-
goan:

� Eskola Hiztun Bila (Euskalduna Jauregian, Bilbao, 2009. urtean).

� Ordiziako Berritzeguneko euskara-mintegia.

� Zarauzko Berritzeguneko euskara-mintegia.

� Arabako Foru Aldundiak Gasteizen aisialdi taldeentzat antolatutako jardu-
naldia.

� Urdaneta (Ordizia), klaustroarekin saioa.

� Toki Alai (Irun), Bigarren Hezkuntzako klaustroarekin saioa.

� Hirukide (Tolosa), Bigarren Hezkuntzako klaustroarekin saioa.

� Nafarroako Euskara Zerbitzuak Iruñean antolatutako euskara-mintegia.

3. Murumendi ikastetxea (Beasain)

Lehen aipatutako azalpen puntual horietaz aparte, urte osoko lanketa egin
genuen Murumendi ikastetxean 2015/2016 ikasturtean. Lanketa hori Parte-
katuz Ikasi programaren barruan gauzatu zen, klaustro osoarekin lehen fase
batean, eta ikastetxeko ikasle guzekin bigĀarrenean.

Txostena eskuratzeko, ikus www.barnetegiak.eus/argitalpenak/

4. Jolaskide

Txostena eskuratzeko, ikus www.barnetegiak.eus/argitalpenak/
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Fosila edo historiaren lekukoa.Izpiritu gaiztoak aldentzen.

Ezusteko naturala. Samurtasuna. Lotura afekboa.Ā

360
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Antxumeak atera nahi.Bizipoza.

Akerrak adarrak okerrak. Apaizaren komuna. Emuen arrautzak!
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Fosilak ikertzen.Herriko eskolakoekin.

Basoan galduak. Bakoitzak berea. Handitasunean indartsua.

Euskaraldian ere gu bagara.Aurrera begira.

361

Hosto morea. Oreinak belardian. Ilusioa.
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Andereño margolaria.Elkarlana.

Lokarri ezberdinez lotuak. Errekan sugea. Elkarri helduta.

362
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Astotxoekin. Historiaren tunela. Nik zainduko zaitut.

Denon artean.Txaparroren lagunak.

06 BARNETEGITIK KANPORAKO:Maquetación 1  21/10/19  09:27  Página 362



363

Aniztasunean eraikitzen.Ume itsuarekin pastak egiten.

Gure maskotak elkartzen gaitu.Jolasteko prest!

Txikia naiz eta... Belardian ibiltzen. Orekan dago gakoa.

Koloreen azpik.Ā Zatoz! Zulok Ābegira.
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Ostrukak binaka. Putzura begira. Perikitoak dantzan.

Panpinen artean.Ezkutuan amesten.

Altxorra gure baitan dago.Zer diozu?

Tunel argitsua.   Goazen denok batera! Laguntasuna.
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