ESKERRAK

“Zaintzen” programa Maria Ángeles de la Caba Collado (MIDE Saila, UPV/EHU) eta Rafael López
Atxurra (Gizarte Zientzien Didaktika Saila, UPV/EHU) irakasleek osatutako ikerketa-taldeak egin
du.
Lan honek hainbat erakunderen laguntza izan du. Alde batetik, Zientzia eta Berrikuntza
Ministerioaren laguntza izan du, izan ere, “Zaintzen” esku-hartze programa “Autonomia, Tratu
Onak eta Herritartasun Hezkuntza generoaren ikuspuntutik” izeneko ikerketa-proiektuaren barruan
sartuta dago (EDU2008-01478/EDUC). 2008ko I+G proiektuentzako estatuaren laguntza-deialdian
onartu dute, eta Maria Angeles de la Caba Collado irakasleak jardun du zuzendari. Beste alde
batetik, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko diru-laguntza jaso du,
2010-2012 eperako “euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak sustatzeko” ekimena
dela medio (Ebazpena, 2010eko apirilaren 22koa, EHAA, 83 zkia., 2010eko maiatzaren 6a).
Eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu hau gauzatzeko erraztasunak eman dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publiko eta hitzarmendun
guztiei: programa honen eta atariko azterketen harrera sustatu duten zuzendariei eta aholkulari eta
orientatzaileei, ikastetxe horietako guraso-elkarteei, Lehen Hezkuntzako 3. zikloko eta DBHko
lehen zikloko irakasleei, eta, azkenik, ikerketa-lan honen hartzaile diren ikasleei.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu Donostiako Irakasle Eskolako Ikas-kopiko lagunei
(Celestino eta Mila), beraien lan arduratsuari esker iritsi baitzaizkie garaiz eta txukun baliabideen
kopiak ikastetxeetako irakasle eta ikasleei.
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“ZAINTZEN” PROGRAMAREN AURKEZPENA
1.- Programaren xede orokorrak.
Zer lortu nahi izan dugu programa honen bitartez?
“Zaintzen” programaren helburua da nork bere burua zaintzeko gaitasunak eta balioak zein
besteenganako eta inguruarenganako tratu onak lantzea, indarkerian oinarrituak ez diren
komunikazio-testuinguruak sustatuz. Kontua, azken batean, nork bere burua eta harremanak
zaintzeko prozesuan eskubideen eta erantzukizunen etika sustatzea da. Horretarako, gizabanakoaren
eskubideak, iritzia emateko eta entzuna izateko eskubidea, taldea hobetzearen alde jarduteko
eskubidea eta ezberdina izateko eskubidea erabiltzeko eta zaintzeko aukera ematen duten keinuak,
jarrerak eta jokabideak sustatu nahi ditu programak. Azpimarratu egiten da, halaber, norberak zein
ikaskideek zer egin dezaketen parte hartzeko hautatzen dituzten moduetan. Eskubide bat ezin erabil
liteke nork bere burua eta besteak zaintzeko erantzukizuna hartu gabe, eta horixe da sendotu behar
den ideia.
Generoaren ikuspuntuak lehentasunezko lekua du programaren diseinuan, bai eduki eta
jardueretan, bai jarduerak lantzeko taldekatze-moduetan.
Non erabil liteke programa?
Programa hau Tutoretzaren eremuan zein Herritartasun Hezkuntzan erabiltzeko osatu da;
beraz, bi eremu hartzen ditu, eta, aldi berean, bateratu egiten ditu: alde batetik, autonomiaren
gaitasuna (norberaren zainketa, erabakiak hartzea, gogoeta egitea, autokontrola); eta beste alde
batetik, gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna (beste pertsonak eta gauzak zaintzea,
pertsonarteko erantzukizunak, lankidetza, komunikazioa eta eztabaidarako trebetasunak, erabakiak
taldean hartzea eta parte-hartzea).
Zer egitura du programak?
Programak hiru eduki multzo ditu, eta ikasleek proposatutako tratu onen dekalogo batekin
amaitzen da. Lehenengo bi eduki multzoek prebentzio-izaera dute. Hortaz, bertan landutako
edukiak tratu txarren eta eskola-jazarpenaren gaiei heltzeko lehen urratsak izango dira. Lehenengo
eduki multzoa komunikazioaren eta emozioaren inguruan egituratzen da, eta arreta berezia
eskaintzen die haserrea gobernatzeko moduei. Bigarren eduki multzoak laguntzari eta kooperazioari
buruz dihardu. Azkenik, hirugarren eduki multzoak eskola-jazarpenari lotutako gaietan jartzen du
arreta, bai aurrez aurreko harremanetan, bai teknologia bidezkoetan (“cyberbullying” izenaz
ezagutzen dena).
Eduki multzo bakoitzak hiru unitate didaktiko ditu, eta unitate didaktiko bakoitza hiru
jarduera nagusiren inguruan egituratzen da.
Nola erabil liteke programa?
Programaren diseinuan, gure ustez lotura estua duten bi irizpide izan ditugu kontuan:
malgutasuna baliabideen erabileran eta ikastetxeko zein ikasgelako eskola-aniztasuna. Zenbait
ikastetxek ez dute ekimen berriak egiteko tarte askorik. Beste ikastetxe batzuek, aldiz, nahiago dute
era honetako programak ikasturte osoan zehar landu. Beraz, programa bi eratara landu daiteke:
osorik edo era laburtuan. Era horretara, unitate didaktiko bakoitza, hautatzen dugun programaren
arabera –osoa edo laburtua–, bi saiotan edo saio bakar batean landu daiteke.
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Hori guztia kontuan hartuta, bi egitura mota eskaintzen dira, ikastetxearen denboraren
arabera antolatzeko.
a) Ikasturtean zehar banatuz gero, proposatzen diren jarduera guztiak osorik landu
ditzakegu, unitate didaktiko bakoitzari bi saio eskainiz.
b) Beste aukera hamabi saiotara mugatutakoa da. Hau da, unitate didaktiko bakoitzerako
saio bat besterik ez badugu, jardueren hautazko garapena egiteko aukera dugu.
“Zaintzen” programak denbora-proposamen bat egiten du kasu baterako zein besterako. Saio
bakoitza ordu betekoa izan beharrean berrogeita hamabost minutukoa izateko moduan osatu da,
kontuan izanik tarte bat behar dela, txikia bada ere, saioari hasiera eta amaiera emateko.
Logikoa denez, garapen osoa hautatuz gero, proposatutako jarduera guztiak egin litezke, eta
bertsio laburtua egiteko iradokizunak ere eskaintzen dira. Era horretara, programaren gaitasunak
denbora gutxiagoan landu nahi badira, proposatutako jarduera guztien artean jarduera egokienak
hautatzeko jarraibideak ematen dira. Egia da jarduerak era askotara bateratu litezkeela, eta, azken
batean, irakasleen esku dagoela hori egitea, ezagutzen duen ikasle-taldearen beharretara hobeto
egokitzeko eta horiei erantzuteko helburuarekin.
Garrantzizkoa da azpimarratzea jarduera bakoitzean dagokion denbora adierazten dela, bai
programaren garapen osoarentzat, bai programaren garapen laburtuarentzat. Dena den, gogoan izan
erreferentziazko denborak direla, izan ere, ikasgelako errealitatean baldintza ugari daude denbora
horiek aldarazten dituztenak. Halere, erreferentziazko denbora horiek lagungarriak dira
proposatutako jarduerek eta eginkizunek zer garrantzi duten ikusteko. Era horretara, jarduerak talde
txikietan egin behar direnean, lehenbizi amaitzen duten taldeak zereginik gabe ez gelditzea hartuko
dugu kontuan, jarduera antolatzeko eta denbora kalkulatzeko. Era horretara, talde horiek dinamika
orokorra haustea saihestu nahi da. Bestalde, kontua ez da talde guztiek jarduera osoa amaitzea
hurrengo jarduerara pasatzeko; kontuan izan behar dugu, biribilean egiteko jardueren bitartez
lantzen direla gaitasunak, hau da, hainbat eratara eta hainbat unetan itzultzen dela horietara. Talde
handian egiteko zereginak direnean, erreferentziazko denboraren kalkuluan –bai informazio berria
emateko, bai gai bat laburtzeko edo estrategia konplexu bat azaltzeko denboraren kalkuluan–,
irakaslearen azalpen laburra hartu da oinarri gisa.
Eskolaren errealitatearen aniztasunari erantzuteko asmoz eta proposatutako jardueren bidez
programari malgutasuna eman nahian, ahalegin berezia egin da hainbat hautabide eskaintzeko; era
horretara, ikastaldearen ezaugarrien arabera eta irakasteko moduen arabera hauta ditzake irakasleak
jarduera egokienak.
Nori zuzendua da programa?
Programa hau 10 eta 14 urte bitarteko neska-mutilentzat diseinatu da, bereziki adin tarte hori
delako, ikerketen arabera, tratu txarrak eta jazarpena bizitzeko arrisku gehien duena. Euskal
Autonomia Erkidegoko zenbait ikastetxetan erabili da era esperimentalean, DBHko lehen bi
ikasturteetan eta Lehen Hezkuntzako azken zikloan (5. eta 6. maila).
2.- Zer helburu eta gaitasun sustatzen dira programaren bitartez?
Zehazki bost dira programaren helburuak, eta horietako bakoitzaren inguruan zer gaitasun
sustatu nahi ditugun azalduko dugu.
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1.- Harremanetarako eta autonomiaz jarduteko gaitasunak hobetzea. Hau da, nork bere burua
zaintzeko eta besteei eta inguruneari gertatzen zaienari buruzko interesa sortzen laguntzen duten
erabakiak hartzeko gaitasuna. Eremu horrek, halaber, bi gaitasun hartzen ditu bere baitan.
1.1.- Ikaskideen arteko harremanak aintzat hartzeko gaitasun emozionala.
• Hizkuntza emozional aberatsa edukitzea.
• Harremanetan eta jokabideetan sentimenduek betetzen duten zeregina kontuan izatea.
• Desadostasun-egoeretan erantzun emozionalen aukera zabala izatea.
1.2.- Ikaskideen arteko harremanetan eragina duten erabaki pertsonalei buruzko gogoetarako
gaitasuna.
• Gertaeretan arreta jartzen jakitea.
• Hainbat aukera ditugunean, aurrez ikustea horiek eskaintzen dituzten baliabideak eta
bakoitzak izan ditzakeen ondorioak hautematea.
• Erabakiak hartzean horiek norberarengan eta besteengan izan ditzaketen abantailak eta
arriskuak kontuan hartzea.
Bereziki haserrean eta liskarrean oinarritutako erreakzioak eragiten dituzten osagaiei buruzko
gogoeta azpimarratu nahi da.
2.- Eskubideen eta erantzukizunen oinarrian dauden gaitasun sozioetikoak lantzea. Gaitasun
sozialak elkarrekintza positiboak eta kideak ongi tratatzeko gaitasunak dira. Gaitasun etikoek,
berriz, enpatia izateko gaitasuna eta besteei gertatzen zaienaren aurrean axolagabe ez gelditzea
dakarte ondorioz. Beraz, gaitasun sozioetiko horiek garatzeko landu daitezkeen gaitasunen artean
hiru hauek dira nabarmenenak:
2.1.- Elkarrizketarako eta eztabaidarako gaitasuna:
• Era aktiboan entzuteko keinu, hitz eta portaerak izatea.
• Elkarrizketetan truke positiboa lortzeko keinu, hitz eta portaerak izatea.
• Eztabaida eta desadostasuna sortzen den egoeretan elkarrizketari eustea.
2.2.- Elkarrekintza positiborako gaitasuna:
• Feedback positiboa ematen jakitea: kideen alderdi ona aitortzea, ekarpenak eskertzea, etab.
• Informazio negatiboa (kritika egitea, kexatzea, eraso bati erantzutea…) emateko abilezia,
harremanak zainduz, gertaeretan arreta jarriz, inori eraso egin gabe.
Bi kasuetan lantzen dira gaitasun horiek; harremanak zaintzeko mekanismoak ezagutzen dira eta
erantzun aukerak zabaltzen dira. Lanketa hori eguneroko egoeretatik eta kasuen azterketatik
abiatuta egiten da.
2.3.- Arazoak elkarlanean konpontzeko gaitasuna.
• Taldeko arazoak elkarlanean konpontzeko urratsak ezagutzea.
• Taldeko erabakietan parte hartzen denean, kideen beharrak eta interesak aintzat hartzea.
3.- Taldearen sentipena hobetzea eta herritartasunerako gaitasunak indartzea. Herritartasunerako
gaitasunen bitartez, eskubideak modu arduratsuan erabiltzen dira, eta, denon eskubideak hobetzeko,
era aktiboan parte hartzen da.
• Nork bere eskubideak defendatzea: iritzia emateko eta entzuna izateko eskubidea, taldearen
alde laguntza emateko eskubidea eta ezberdina izateko eskubidea; norberaren eskubideak
defendatzea, ikaskideenei erasorik egin gabe.
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• Taldean erabakiak hartzeko prozesuan modu eraginkorrean laguntzea: talde
funtzionamendurako arauak, harremanak hobetzeko moduak, ikaskideen artean laguntzeko
moduak.
• Taldearen hainbat testuingurutan parte hartzen denean, aipatutako autonomiarako gaitasunaz
eta gaitasun sozioetikoaz baliatzea, ikaskideen eskubideak babestuz.
Taldearen funtzionamendu-arauak erabakitzeko prozesuan parte hartzea da programa honen
oinarrizko helburuetako bat.
4.- Berdinen arteko tratu txar eta jazarpen motei buruzko gogoetarako esparru bat sortzea, bai
horiei aurre egiteko bai prebentzio-gaitasunak sustatzeko. Abiapuntua tratu txarrak eragiten
dituzten mekanismoak ezagutzea da, bereziki lekuko pasiboek duten zeregina nabarmenduz. Hortik
aurrera, tratu txarrak geldiarazteko eta aurre egiteko estrategia batzuk beste batzuk baino hobeak
direla aztertu nahi da, bai biktimaren, bai ikaskideen ikuspuntutik. Halaber, prebentziorako aukerak
aurkeztu nahi dira.
• Tratu txarrak gertatzen direnean, indarkeriarik gabe aurre egiteko gaitasunak (laguntza
bilatzen/eskatzen jakitea, laguntza ematea…).
• Tratu txarrei aurre hartzeko gaitasunak, bai zuzeneko harremanetan gertatzen direnean, bai
teknologien bitarteko harremanetan gertatzen direnean, arreta berezia eskainiz
cyberbullying-ari.
5.- Generoen arteko ezberdintasunak lantzea, estereotipoen papera eta harremanetan duten
eragina azpimarratuz bereziki.
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Taula: programaren helburuak eta gaitasunak.
1.- Harremanetarako eta
autonomiaz jarduteko
gaitasunak hobetzea. Hau da,
nork bere burua zaintzeko eta
gainerakoei eta inguruneari
gertatzen zaionari buruzko
interesa sortzen laguntzen
duten erabakiak hartzeko
gaitasuna.

1.1.- Ikaskideen arteko harremanak baloratzeko gaitasun emozionala.
• Hizkuntz emozional aberatsa izatea.
• Harremanetan eta jokabideetan sentimenduek betetzen duten zeregina
kontuan izatea.
• Desadostasun-egoeretan erantzun emozional aukera zabala izatea.

1.2.- Ikaskideen arteko harremanetan eragina duten erabaki pertsonalei
buruzko gogoeta egiteko gaitasuna.
• Gertaeretan arreta jartzen jakitea.
• Hainbat irtenbide daudenean, horien ondorioak aurrez ikustea.
• Erabakiek norberarengan eta besteengan izan ditzaketen abantailak eta
arriskuak kontuan hartzea.
Bereziki haserrean eta liskarrean oinarritutako erreakzioak eragiten dituzten
osagaiei buruzko gogoeta azpimarratu nahi da.
2.1.- Elkarrizketarako eta eztabaidarako gaitasuna.
2.- Eskubideen eta
erantzukizunen oinarrian
• Era aktiboan entzuteko keinu, hitz eta portaerak izatea.
dauden gaitasun sozioetikoak
• Elkarrizketetan truke positiboa lortzeko keinu, hitz eta portaerak izatea.
lantzea. Gaitasun sozialak
• Eztabaida eta desadostasuna sortzen den egoeretan elkarrizketari eustea.
elkarrekintza positiboak eta
2.2.- Elkarrekintza positiborako gaitasuna.
kideak ongi tratatzeko
• Feedback positiboa ematen jakitea: kideen alde ona aitortzea, ekarpenak
gaitasunak dira. Gaitasun
eskertzea, etab.
etikoek, berriz, enpatia izateko
• Informazio negatiboa (kritika egitea, kexatzea, eraso bati erantzutea…)
gaitasuna eta besteei gertatzen
emateko abilezia, harremanak zainduz, gertaeretan arreta jarriz, inori
zaienaren aurrean axolagabe ez
erasorik egin gabe.
gelditzea dakarte ondorioz.
2.3.- Arazoak elkarlanean konpontzeko gaitasuna.
• Taldeko arazoak elkarlanean konpontzeko urratsak ezagutzea.
• Taldeko erabakietan parte hartzen denean, kideen beharrak eta interesak
aintzat hartzea.
3.-Taldearen sentipena
• Nork bere eskubideak defendatzea: iritzia emateko eta entzuna izateko
hobetzea eta
eskubidea, taldean laguntza emateko eskubidea eta ezberdina izateko
herritartasunerako gaitasunak
eskubidea; norberaren eskubideak defendatzea, ikaskideenei erasorik
indartzea.
egin gabe.
Herritartasunerako gaitasunen
• Taldean erabakiak hartzeko prozesuan modu eraginkorrean laguntzea:
bitartez, eskubideak modu
talde funtzionamendurako arauak, harremanak hobetzeko moduak,
arduratsuan erabiltzen dira, eta,
ikaskideen artean laguntzeko erak.
era aktiboan parte hartzen da,
• Taldeko hainbat testuingurutan parte hartzen denean, aipatutako
denon eskubideak hobetzeko.
autonomiarako gaitasunaz eta gaitasun sozioetikoaz baliatzea,
ikaskideen eskubideak babestuz.
4.- Berdinen arteko tratu txar
• Tratu txarrak gertatzen direnean, indarkeriarik gabe aurre egiteko
eta jazarpen motei buruzko
gaitasunak (laguntza bilatzen/eskatzen jakitea, laguntza ematea…).
gogoetarako esparru bat
Tratu txarrei aurre hartzeko gaitasuna, bai zuzeneko harremanetan, bai
gordetzea, bai horiei aurre
teknologia bitarteko harremanetan, arreta berezia eskainiz
egiteko bai prebentziocyberbullying-ari.
gaitasunak sustatzeko.
Generoaren ikuspuntuak programa guztian zehar du eragina, bai edukietan
5.- Generoen arteko
bai jardueretan, eta baita jarduerak egiteko erabiltzen diren taldekatzeezberdintasunak lantzea,
moduetan ere.
bereziki azpimarratuz
estereotipoen papera eta
harremanetan duten eragina.
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3.- Zer eduki lantzen ditu programak?
Multzo bakoitzeko eta unitate didaktiko bakoitzeko edukiak.
I. MULTZOA

II. MULTZOA

III. MULTZOA

1.- Elkarrizketa eta Eztabaida.
Komunikaziorako erregistroak:
solasaldia, elkarrizketa eta
eztabaida.

1.- Adorea eman edo kendu?
–Adorea emateko hitzak,
keinuak eta jokabideak:
eskerrak eman, alde ona
aitortu…

1.- Egin al dezakegu zerbait
tratu txarren aurrean?
–Tratu txarra emateko eta
jazartzeko moduak:
tratu txar fisikoak eta tratu
txar sozioemozionalak.

–Elkarrizketa- eta eztabaidaegoeretan norberaren
ongizatea eta harremanak
errazten/ oztopatzen dituzten
hitzak, keinuak eta portaerak.
–Ikasgelako elkarrizketa eta
eztabaida:
funtzionamendurako arauak
taldearen adostasunaren bidez
finkatzea.
_________________________
2.- Sentimenduek ere hitz
egiten dute.
–Gorputzaren hizkuntza eta
erreakzioak emozioen
adierazle.
–Etiketen, orokortasunen eta
estereotipoen betekizuna
besteekiko ditugun
harremanetan eta
sentimenduen eragile gisa.
–Genero-etiketak eta
estereotipoak.
________________________
3.- Haserretu… eta gero zer?
–Haserrean oinarritutako
erantzunak eta ondorioak
norberaren ikuspuntutik eta
harremanen ikuspuntutik.
–Haserrea eta mezua
(erantzuna) bereiz daitezke.

-Adorea kentzeko eta
harremana hondatzeko hitzak,
keinuak eta portaerak.

–Informazio negatiboa: ezetz
esan, kexa eta kritika egin.

–Jazarpenaren mekanismoak
eta protagonistak:
biktimak, erasotzaileak eta
lekuko pasiboak.

________________________
2.- Bakoitza bere aldera
tiraka, edo…?
–Erabakiak taldean hartzeko
eta arazoak elkarrekin
konpontzeko urratsak.

–Tratu txarrei aurre
egiteko estrategiak eta
konponbide kooperatiboa.
_______________________
2.- Tratu txarra
emateko teknologia
erabiltzen denean.
-Zibererasoa, motak.

–Laguntzeko jokabideak eta
horren ondorioak zaintzaharremanetan.

–Aurre egiteko estrategiak.

–Laguntza tratu txarra
geldiarazteko modu gisa.
_________________________
3.- Guztien eskubideak
zaintzen.
–Neskek eta mutilek
harremanetan jartzeko dituzten
moduak.
–Norberaren eskubideak eta
harremanak zaintzeko moduak.
–Genero estereotipoak
apurtzen dituzten istorioak.

–Haserrea kudeatzeko eta
menderatzeko moduak.
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–Zibererasoari aurre egiteko
estrategiak.
______________________
3.- Naizen modukoa izateko
eskubidea dut
–Diskriminatzen duten eta
autonomia mugatzen duten
genero-estereotipoak.
–Genero-estereotipoak eta
tratu txarrak.

4.- Zer baliabide eta jarduera mota erabiltzen dira programan?
Taula: erabilitako hiru jarduera mota.
ELKARRIZKETAEZTABAIDA
Talde handian
-Saioan azaldutako gai batekin
zerikusia duen gai bat
eztabaidatzea.
-Elkarrizketarako eta
eztabaidarako arauei buruzko
erabakiak elkarrekin hartzea.
-Taldeko akordioak
berrikustea, eta zertan hobetu
diren eta zertan hobetu behar
diren ikustea.

ARAZO-EGOERAK
Abileziekin aritzeko jarduerak
Talde txikian beti
-Gertaeretan arreta jartzen
dituzten mezuak proposatzea.
-Etiketak eta orokortasunak
antzematea.
-Eguneroko haserre-egoerei
erantzuteko aukerak
proposatzea.
-Arazoak taldean konpontzeko
urratsei jarraituz egoera
konpontzea.

ISTORIOAK-KASUAK
Irakurketa, role-playinga,
bideoa
-Harremanak errazteko eta
oztopatzeko keinuak, jarrerak
eta portaerak antzematea.
Halaber, gidatutako galderen
bidez, portaera baten arrazoiak
identifikatzea (talde handian
edo talde txikietan).
-Amaiera alternatiboa idaztea
(talde txikietan).
-Osatu gabeko istorioei
amaiera ematea (talde
txikietan).

-Mezu kritiko bat beste era
batera adieraztea.
4.1.- Talde handian elkarrekin lan egiteko baliabideak, jarduerak eta aginduak.
Talde handian elkarrekin lan egiteko sistematikoki erabiltzen den baliabidea da elkarrizketaeztabaida. Saio bakoitzean tarte bat dago, hirugarren jarduerarekin bat datorrena, elkarrizketaeztabaidari eskainia. Baliabide hori programaren ardatzetako bat da, eta hiru eratako jarduerak
egiten dira horren barruan:
- Saioan ikusitako zerbait gairekin lotura duen gai baten inguruan elkarrizketan aritzea eta
eztabaidatzea, taldean.
-

Taldean adostasuna lortzea.

-

Elkarrizketa-eztabaidan erabilitako estrategiak taldean aztertzea eta hobetzeko
iradokizunak egitea.

Programaren helburuak ezin dira bete, baldin eta taldeko kide guztiek entzunak izateko
duten eskubidea bermatzen ez bada eta elkarrizketa bultzatzeko jarrerak eta portaerak hobetzen ez
badira. Hori lortzea ikasleen beren parte-hartzearen baitan dago. Horregatik, programari hasiera
emateko, taldean egingo diren elkarrizketa eta eztabaidarako arauak finkatuko dira, eta orobat
zehaztuko dira arau horiek betetzen ez direnean horiek gogoratzeko moduak. Lehen saioan, taldean
elkarrekin finkatutako funtzionamendu-jarraibideak saio guztietarako eredu eta ildo nagusi
bihurtuko dira. Zentzu horretan, beharrezkoa izango da saio bakoitzaren amaieran hainbat minutuz
aldaketa-iradokizunei eta hobekuntzei buruz jardutea. Bestalde, programa amaitzeko, tratu onen
dekalogoa egingo da, nork bere buruarenganako, besteenganako eta ingurunearenganako tratu onen
dekalogoa. Azken saio horretan elkarrekin hartutako erabakiak baliagarriak izan litezke ikastetxean
tratu onen kanpaina baterako ideiak eta iradokizunak botatzeko.
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4.2.- Talde txikietan lan egiteko baliabideak, jarduerak eta agindu motak.
Arazo-egoerak dira talde-lanaren ezaugarri nabarmenena. Jarduera horiek programan
proposatutako trebetasunak lantzeko eta gaitasunak hobetzeko aukera ematen dute. Eginkizun
horiek biko edo lauko taldeetan egiten dira beti (ikus taldekatzeei buruzko atala). Gaiaren arabera
aldatu egiten dira aginduak, baina gaitasun bati lotuta egon behar dute beti. Esate baterako, honako
hauek:
-

Gertaeretan arreta jartzen duten mezuak proposatzea.

-

Etiketak eta orokortasunak identifikatzea.

-

Ohiko egoeretan gertatzen diren haserreei erantzuteko bestelako moduak proposatzea.

-

Arazoak konponbide kooperatiboaren urratsei jarraituz konpontzea.

-

Mezu bat beste era batera adieraztea.

4.3.- Ezin bereiz litezkeen baliabideak eta jarduerak.
Baliabide batzuk talde handian zein talde txikian erabil litezke. Irakasleak berak hartuko du
erabakia. Bereziki hiru aipatuko ditugu:
Lehenik, saioaren hasierara egokituta, bineten eta argazkien moduko baliabide bisualak
erabiltzen dira. Motibatzea eta saioari hasiera ematea da horien funtzio nagusia. Esaterako:
-

Gertatzen dena deskribatzea.
Sentimendu eta portaeren arteko erlazioa arretaz aztertzea, edo/eta arrazoiak bilatzea.
Egoera batetik abiatuta bakoitzari gustatuko litzaiokeena/ez litzaiokeena irudikatzea.

Beste batzuetan, jarduera hasteko dinamika laburrak erabiltzen dira. Lehen saioetan jarduera
horiek irakasleak berak talde handian bideratzea gomendatzen da, eta, pixkanaka, talde txikietan
lantzea. Dena den, lehen saiotik bi aukerak aurkezten dira, irakasleak egokiena aukera dezan.
Bigarrenik, istorio baten erabilera narratiboa azpimarratu behar da, irakurketa, roleplaying edo bideo baten bidez bideratua. Oro har, saio bakoitzaren lehen edo bigarren jarduerei
dagokie. Kasu gehienetan, baliabide horiek talde handian edo talde txikietan edo bietan erabiltzeko
diseinatuta dago programa, irakaslearen irizpidearen arabera. Azken horietan, ikono bikoitz baten
bidez adierazten da. Ez da ahaztu behar, egin beharreko jarduerak eredu bihurtzeko asmoz, lehen bi
saioetan talde handian egitea komeni dela, eta, ondoren, pixkana lan-talde txikietara igarotzea.
5.- Antolamenduari dagokionez, zer osagai hartu behar dira kontuan?
5.1.- Banakako gogoeta.
Unitate gehienetan bost minutuko tartea eskaintzen zaio banakako gogoetari, lehen saioan
izan ezik. Saio horretan bederatzi minutu eskaintzen dira banakako gogoeta egiteko, bi jardueraren
bitartez, saioaren hasieran bata eta amaieran bestea. Dena den, gogoan izan programaren bertsio
laburtuan jarduera gutxiago daudela “Nire iritzi pertsonala” izenburuarekin.
Oinarrizko hiru funtzio betetzen ditu:
• Ikasle bakoitzak saioan zehar landuko diren gaiei buruz duen iritzia aztertzea.
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• Ondoren, talde-lanean, guztiek modu eraginkorragoan laguntzea, bat-bateko jarduna
eta monopolizazioa eragotziz.
• Saioaren hasieran bakoitzari banatzen zaion orrian azaltzen diren iritziak (saio
amaieran jasotzen direnak) programaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko baliatzea.
5.2.- Talde txikietako lana: talde-lan motak.
Programan proposatzen diren talde-lanak hiru eratakoak dira: biko taldeak, lauko taldeak
edo taldekatze progresiboa. Azken horretan, taldeak bikoak dira hasieran, eta, ondoren, lauko
taldeak osatzen dira, bi bikote elkartuta.
Taldekatze-sistema baten edo bestearen erabilerak ez du apetaren araberakoa izan behar.
Binaka lan egitea egokiagoa da, esaterako, taldearen presioa handia denean. Era horretara, guztien
parte-hartzea bermatu nahi da, eta baita taldearen kohesioa ere. Lauko taldeak, berriz, egokiagoak
dira abilezia errazetan jardun behar denean edo jarduerari atxikitako edukiek mehatxu-maila txikia
dutenean. Azkenik, taldekatze progresiboek bereziki talde-akordioak lortu behar diren
jardueretarako dira baliagarriak.
Kontuan izan, modalitate bat edo bestea erabilita ere, kasu guztietan dela programa honen
oinarrizko giltzarria talde-funtzionamendurako jarraibideak ematea. Egia da buru bakarra baino
hobea dela bat baino gehiago egotea, baina buru horiek beren ideiak elkartzeko gai direnean baino
ez da benetan horrela.
Azkenik, modu librean sortzen diren taldeak saihestu nahi ditu programak. Elkar erakartzen
direnak elkartuz gero, antzekotasunak besterik ez dira indartzen. Horregatik aldatzen dira taldeetako
kideak saio batetik bestera. Ongi moldatzen direnen arteko taldeei buruz ez badugu ezer egiten,
aurreiritziak sendotzea baino ez dugu lortuko. Egia da ikasleek nahiago dutela beren lagunekin
elkartu, eta proposatzen dugun lan egiteko modu horren aurrean, kontrako jarrera hartuko dutela
hasieran, ez baitute horretarako ohiturarik. Horrela bada, garbi azaldu behar zaizkie arrazoiak:
lagunak ez direnekin lan egiten ikastea eta ikastaldeko kideen arteko ezagutza erraztea.
a.- Binakako taldekatze-sistema.
Binaka egiteko lana da programan erabiltzen den oinarrizko taldekatze-sistema.
Taldekatzeko modu hori bereziki garrantzitsua da bizitasun handiko edukietan edo taldearen
presioa handia den egoeretan. Elkartzeko sistema hori eraginkorra da bai jarduera akademikoak
hobetzeko, bai gaitasun soziopertsonalak lantzeko.
Hona hemen sistema hori erabiltzeko hiru arrazoi nagusi:
• Jardueran ikaskide guztiek modu aktiboan parte hartuko dutela bermatzen da.
• Taldeko kideen segurtasun-sentipena areagotzen da, eta mehatxu-sentipena
murrizten.
• Arreta lortzeko portaerak eta jokabide desegokiak murrizten ditu.
Garrantzizkoa da bikoteka lan egiteko jarraibideak ematea, eta hori egitean hiru gai izan
behar ditugu kontuan:
• Alde batetik, entzute aktiboa lantzeko oinarrizko kate-maila izan behar du. Zentzu
horretan, garrantzizkoa da irakasleak bikote-lanen funtzionamendurako jarraibideak
modu esplizituan azaltzea lehen saioan. Eta hurrengo saioetan sistematikoki
gogoratuko dira. Ez da pentsatu behar behin azaltzea nahikoa denik.
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•

•

Beste alde batetik, aurreko saioetan elkarrekin lan egin ez duten ikaskideekin elkartu
behar dutela gogoratu behar da saio guztietan. Era horretara, elkarrekin jarri ez diren
neska-mutilei aukera ematen zaie beste ikaskide batzuekin ere jarduteko. Elkar
ezagutzeak harremanak errazten ditu eta talde-kohesioa sendotzen laguntzen du. Aldi
berean, jokabide disruptiboak/desegokiak areagotzen dituzten taldekatze finkoak
saihesten dira.
Azkenik, kontuan izan behar da, bikoteak sortzen direnean, nesken edo mutilen
bikoteak osatzeko joera dagoen. Hori garrantzizkoa da genero-aldeak aztertzeko eta
horrek ikasgelan izan dezakeen balioa erabiltzeko.

Batzuetan, bikoteen trebetasunak lantzeko erabiltzen direnetan batez ere, rolen trukea
sustatzen da. Rolen trukea ikasle guztientzat da garrantzitsua, eta are garrantzitsuagoa emozioen eta
portaeraren alorretan zailtasunak dituztenentzat.
b.- Lauko taldekatze-sistema.
Lauko taldean egiten diren jarduerak trebetasunak lantzeko pentsatuta daude, batez ere
eginkizuna erraza denean eta edukiek mehatxu-maila txikia duten egoeratan. Lehen esan bezala,
taldearen presioaren arriskua handia denean eta, gainera, ikasle guztien parte-hartzea bermatu nahi
denean, hobe da binakako taldekatze-sistema erabiltzea.

c.- Mailaz mailako taldekatzea, talde-lanean aritzeko sistema.
Talde-lanak garrantzi handia du programaren garapenean, eta, sarritan, mailaz mailako
taldekatze-sisteman oinarritzen da. Taldekatze-sistema horren ardatza bikoteen erabilera da. Era
horretara, beste bikote batekin elkartzen direnean, lauko taldea osatzen da. Elkarrekin erabakiak
hartzeko prozesua sendotu nahi denean erabiltzen da sistema hori.
5.3.- Irakaslearen betekizuna eta denboraren kudeaketa.
Irakaslearen betekizuna funtsezkoa da, bai ikasleak talde txikietan lanean daudenean, bai
talde handiko jarduerak egiten direnean. Hala ere, haren egitekoa ez da kasu guztietan berdina
izango.
Talde txikietan egiten diren jardueretan, irakaslearen zeregin nagusiak hiru hauek
dira:
• Saio bakoitzean erabiltzen diren taldekatze-sistemek ikasleen arteko harremana
sustatzen dutela bermatzea. Taldekatzearen arrazoiak lehen saioan azaldu behar dira.
Ondoren, ikasleak irizpidea kontuan hartu gabe elkartzen badira, aldatzeko eskatuko
zaie.
• Ikasleak lanean hasi aurretik, jarduera labur azaltzea, ikasleen fitxak erabiliz.
Ondoren, jarduera ulertzeko zailtasunak dituzten taldeei laguntza ematea.
• Talde guztiek erritmo bera ez dutela kontuan hartzea eta denak amaitu arte zain ez
egotea, baldin eta saioak tarte osagarria ez badu (ordu bat baino gehiago).
Jardueretan aipatzen den erreferentziazko denborak gidari gisa balio du.
Talde handian jarduerak egin bitartean irakaslearen zeregina bikoitza da:
• Proposatzen diren arazoen inguruan elkarrizketa-eztabaida sustatzea.
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• Lehen saioan hartutako erabakiak portaeraren eredu, berraztertzeko erreferentzia eta
hobekuntzarako akuilua izan behar dutela ziurtatzea.
Programak nolabaiteko orekari eutsi nahi dio talde txikietan eta talde handietan egiten diren
jarduerei dagokienez. Hala ere, lehen saioetan denbora gehiago eskaintzen zaie talde handian egiten
diren jarduerei, eta pixkana gutxitu egiten dira. Era horretara, lortu nahi dena modelatzen dela eta,
halaber, lan-dinamika argia ezartzen dela bermatu nahi da.
Azkenik, irakasle bakoitzaren estiloa hartu behar da kontuan, eta baita ikastaldearen
ezaugarriak ere. Horregatik, aukera eskaintzen duten jardueretan hautabide bikoitza eskaintzen da,
bai talde txikietan, bai talde handian jarduera egiteko proposatuz.
6.- Zer paper betetzen du parte-hartzeak programaren baitan?
Parte-hartzea da “Zaintzen” programaren ardatz nagusietako bat, eta horretan oinarritzen da,
neurri handi batean, programaren arrakasta: ikasleek ikasgelako egoera eta gaietan erabakiak
hartzeko aukera edukitzea. Lehen eduki multzoan elkarrizketa/eztabaidarako akordioak agertzen
dira, eta baita talde akordioak ere. Bigarren eduki multzoan, gure ingurua hobetzeko akordioak
ditugu, laguntzan oinarritutako jokabideei bideratuak eta horma-irudi baten prestaketa
kooperatiboan gauzatuak. Azkenik, hirugarren eduki multzoan, jazarpenari aurre egiteko akordioak
eta prebentziorakoak hartzen dira.
Programan parte-hartzea sustatzeko jasotzen diren elementu guztien artean leku berezia
hartzen dute elkarrizketa/eztabaidarako akordioek, saio guztietan eskaintzen zaien denbora eta
arretagatik. Horregatik, merezi du horri buruzko hainbat kontu argitzea.
Eztabaidarako akordioak, letra hila edo zerbait gehiago?
1. Eztabaidarako akordioak hartzera bideratuta dago saioa; zehazki, eztabaidetan taldeak zer keinu,
hitz eta portaera nahi dituen erabakitzera. Akordio horiek biziak izan behar dute, eta baita programa
guztian zehar azalduko diren eztabaidetan erabiltzeko erreferentzia eta hobekuntzarako tresna ere.
•
•
•
•

Horma-irudi batean idatziko dira, eta ageriko leku batean ipiniko.
Akordio horiek talde handiaren erreferentzia bihurtu behar dira hurrengo saio guztietan.
Akordioak zehazten, hobetzen eta ugaritzen joango dira, soietan aurrera egin ahala.
“Akordioak adostu, horiei eutsi eta hobetu”.

Eztabaidarako akordioak?
Komunikazioa eta pertsonen arteko elkarrekintza errazten eta laguntzen dituzten keinuak, portaerak
eta hitzak. Zer komunikazio-egoeretan?
•
•
•
•

Ikaskidea hitz egiten dagoenean norberak zer egin dezakeen jasoko da.
Norbaitek hitz egiteko txanda hartzen duenean elkar ulertzeko jokabideari eutsi behar zaio.
Hitz egiteko giroan jarraitzearen alde egingo da.
Akordioak betetzen ez diren egoeretan egin behar denari buruzko proposamenak jasoko dira.
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Nola jasotzen edo antolatzen dira ikasleen akordioak?
Akordioak ahalik eta modu zehatzenean idatziko dira, ikasleen hitzez baliatuta. Akordio horiek bi
koderen arabera -ez ahozkoa eta ahozkoa- antolatuko dira, eta bi egoera edo ikuspuntu hartuko dira
kontuan:
• Norbait entzuten dagoenean (ikaskidea hitz egiten dagoen bitartean).
• Norbaitek hitz egiteko txanda hartzen duenean.
Nork hartzen ditu akordioak?
Ikasleek izango dute protagonismoa, eta horretarako beharrezkoa da:
• Ikasleek azaldutako puntuak, gaiak edo gogoetarako erreferentziak kontuan hartzea.
• Ikasleen hitzak eta esamoldeak jasotzea.
• Beraz, hasieran puntu gutxi agertzen badira ere, aurrera egin ahala zabaltzen joango gara.
Nola hartzen dituzte akordioak?
•
•
•
•

Mailaz mailako taldekatze-sistemaren bitartez (banaka, binaka, launaka, talde handian).
Hainbat gaitasun landuz.
Banakako gogoeta: bakoitzak bere proposamenak idatzi behar ditu.
Komunikazio-gaitasunetan jardunez, esaterako entzumen aktiboa.

Zer paper edo eginkizun du irakasleak?
• Irakasleak, adostu daitezkeen akordioei dagokionez, hainbat eduki hartzen ditu
erreferentziatzat –banatutako irakaslearen gidan (Zaintzen programan)–, eta baita bere
eguneroko jardunean bildutako hainbat jakintza eta trebetasun ere.
• Gidan agertzen diren lauki horiek programa osoan kontuan hartu beharreko erreferentziak
dira, ez lehen saioan gauzatuko den zerbait.
• Irakasleak taldea zenbat ezagutzen duen garrantzi handikoa da (jarrerak, hitz egiteko erak,
bata bestearen arteko errespetu maila,…), hortik abiatuko baita taldearen hutsuneak eta
gaitasunak lantzeko.
• Irakasleak hainbat baliabide ditu talde handian akordio-mailak pixkana zabaltzeko,
zehazteko eta hobetzeko. Era horretara, adibideak jarriz, galderak edo iradokizunak eginez,
hipotesiak proposatuz (“zer gertatu daiteke…..?”) ikasleen gogoeta-maila eta ikuspuntuak
zabal ditzake.
• Halaber, akordioak idaztean zehaztasunez jarduteko eska diezaioke irakasleak ikasleei.
• Irakasleak proposamenak egingo ditu (erronka gisa). Esaterako, “Entzuteko gaitasuna
lantzeko jarraibideak” (ikus 2. saioa, esate baterako).
Mailaz maila aztertzen eta adosten diren akordioak aberastu egiten dira programak aurrera egin
ahala.
• Lehen saioan ez dira, normala denez, akordioaren puntu guztiak agertuko.
• Hurrengo saioetan eztabaida errazten dituzten jokabideak erantsiko ditugu.
• Hasieran, entzuteko gaitasunarekin aritzeko jarraibideak ematen dira. Era horretara, bigarren
unitatean iritzia eman baino lehen zer egin behar den gogoratuko da.
• Hitz egiteko txanda eskatuko da, eskua altxatuta.
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• Nork bere iritzia eman baino lehen, aurrekoak esandakoa laburtuko da. Beste ikaskide batek
esandakoaren aipamena egin behar bada, hark esandakoaren laburpena egin eta ez azkenak
esandakoarena.
• Informazioa eskatu eta galderak egingo dira, argibideak nahi badira.
• Norberak pentsatzen duena eta defendatzen duen ikuspuntua frogatzeko adibideak jarri eta
argudioak emango dira.
• Ados dagoen puntuekin “adostasuna” adierazi, nahiz eta zerbait berria erantsi. Esaterako,
“bat nator puntu/ ohar/ azalpen/ argudio… horrekin”.
• Ideiaren batekin bat ez gatozela adierazi behar bada, gertaeretan (benetan esandakoa…)
oinarritu edo arreta jarri behar da.
• Eztabaida hasi aurretik, behatzaileei erregistro-orrialdeko portaerak irakurtzeko eskatuko
zaie.
Pixkanaka-pixkanaka beste alderdi batzuk erantsiko dira (ikus 3. unitatea, adibidez). Irakasleak
aditzera ematen du bi elementu berri baliatuko direla.
• Ideia bat ezeztatu behar bada akordio partziala erabiltzea, hau da, adostasuna non dagoen
adieraziz.
• Desadostasunaren oinarri den ideia arrisku eta eragozpenen ikuspuntutik planteatzea, hau da,
norberarengan, besteengan eta gauzetan dituen ondorioak azalduz.
Nor izango dira eztabaidarako akordioen behatzaileak?
Bigarren saiotik aurrera hasiko da jarduera. Saio guztietan ez dira ikasle berak arituko, eta zeregin
hauek bete beharko dituzte:
• Elkarrizketa/eztabaidarako jarraibideak gogoratu (aldez aurretik hartutako konpromisoak).
• Behatu eta informazioa jaso. Behatzaileen artean banatuko da zein portaera esparru bete
behar duten. Batek adostutako akordioak betetzen diren aldiko, X bat idatziko du; besteak,
berriz, adostutako akordioak betetzen ez direnean X bat idatziko du.
• Eztabaida amaitu ostean, behatzaileek jasotakoa azaldu, eta beren iritzia emango dute.
7.- Ebaluazioa
Ebaluazio-probak xedea programaren emaitzak ebaluatzea izango da. Horregatik, proba
horiek programa hasi aurretik zein ondoren egin behar dira.
Taldearen giroa hobetuko duten keinu, hitz eta portaerak, elkarrizketaren eta interakzio
positiboaren eremuan bereziki, gero eta ikasle gehiagok erabiliko dituztela itxaron behar da.
Halaber, esku-hartzearekin haserrea bideratzeko erak eta gatazka-egoeretan gogoeta egiteko
gaitasuna hobetuko dela espero da. Azkenik, logikoa da pentsatzea tratu txarrei aurre egiteko eta
prebentziorako estrategiak ugaldu egingo direla.
Batetik, ikasgelako giroa ebaluatu nahi duten probak daude, bai elkarrizketa/eztabaidarako
gaitasunei dagokienez, bai interakzio positiborako gaitasunei dagokienez. Gaitasun horien zenbait
alderdi funtsezkoei dagokienez, ikasleei taldearen ebaluazioa egitea eskatuko zaie. Azkenik, ikasle
bakoitzak bere burua ebaluatuko du.
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Horrez gain, ikasle bakoitzak enpatia-proba bat, haserrea kudeatzeko moduei buruzko beste
bat, eta, azkenik, hiru egoera emanik, tratu txarrei aurre egiteko moduei buruzko beste bat egingo
du.
Irakasleei dagokienez, aipatu dugun ikasgelako giroari buruzko probaz gainera, ikasgelako
arauak ezartzeko moduari eta portaera desegokia kudeatzeko moduari buruzko datu batzuk eskatuko
zaizkie.

17

