
	  
	  
	  
	  

  
  

	  
	  
	  

Nola	  landu	  parte	  hartzea	  ikastetxeetan?	  

Gida	  praktikoa	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Gasteizen,	  2012ko	  ekaina	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  
	  
	  

  
  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
“	  Herrialde	  baten	  barne-‐produktu	  ez	  gordina	  bere	  herritarren	  talentua	  da”	  

Marga	  Iñiguez	  

	  

	  

“Parte	  hartzeko	  teknikak	  aitzakia	  bat	  dira	  taldeak	  parte	  hartu,	  pentsatu,	  hitz	  egin,	  partekatu,	  
hausnartu,	  etab.,	  bere	  errealitatetik	  eta	  esperientziatik	  abiatuz,	  bere	  kode	  propioekin,	  eta	  era	  atsegin	  
eta	  motibatzaile	  batean,	  interesa	  piztu	  eta	  manten	  dezan”.	  

Laura	  Vargas,	  Graciela	  Bustillos,	  Miguel	  Marfan	  

	  

	  

“Ikastea	  probatzea	  da;	  beste	  guztia	  informazioa	  da.”	  

Albert	  Einstein	  
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Batxilergoko	  edo	  DBHko	  irakaslea	  bazara…	  
	  
	  
…	  geletan	  parte	  hartzea	  nola	  sustatu	  eta	  landu	  ikasi	  nahi	  baduzu.	  	  
	  
…	  zure	  ikastetxean	  eta	  geletan	  irakasteko	  era	  berriak	  sartu	  nahi	  badituzu.	  
	  
…	  zure	  taldeari	  bizitzan	  eta	  esperientzian	  oinarritutako	  ikas	  prozesu	  batean	  laguntzeko	  ilusiorik	  
baduzu.	  
	  
…	  ikasteko	  era	  atseginik	  eta	  sortzailerik	  proposatu	  nahi	  baduzu.	  
	  
…	  dinamiketan	  eta	  laguntzako	  tekniketan	  inspirazioa	  bilatzen	  duena.	  
	  
	  

…	  orduan,	  gida	  hau	  zuretzat	  da.



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 

  4. orr. 
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1. Gida	  hau,	  hitz	  gutxitan	  	  
	  
Zer	  da	  gida	  hau?	  
	  
Geletan	  parte	  hartzea	  lantzeko	  gonbidapen	  bat.	  
	  
Orientazio	  errazak	  eta	  arau	  praktikoen	  sorta	  bat,	  lan	  parte	  hartzaileari	  eta	  taldeko	  lanari	  	  ekiteko,	  bai	  
Batxilergoan	  bai	  Derrigorrezko	  Bigarren	  Hezkuntzan.	  
	  
Proposamen	  malgu	  honek	  gelan	  egiten	  den	  parte	  hartzeari	  buruzko	  lana	  egituratzen	  du,	  detaile	  eta	  
sakontze	  maila	  ezberdinetan:	  sentsibilizaziotik	  parte	  hartzeko	  prozesu	  baten	  diseinuraino.	  
	  
	  
	  
Zer	  bilatzen	  du?	  
	  
	  
Parte	  hartzea	  eta,	  parte	  hartuz	  politika	  egiteko	  moduak	  Gasteizko	  12	  eta	  17	  urte	  bitarteko	  
gazteengana	  hurbiltzea,	  era	  atsegin,	  hurbil	  eta	  emankorrean.	  
	  
Gelan	  lan	  egiteko	  modu	  ezberdinak	  proposatzea,	  taldea	  abiapuntutzat	  hartuta	  eta	  parte	  hartzeko	  
ikuspuntu	  batetik.	  
	  
Gelan	  parte	  hartzea	  probatzea	  eta	  bizitzea,	  hausnarketak	  eta	  eztabaida	  eraldatzaileak	  sortzeko	  
tresna	  bezala.	  
	  
Ikastetxeko	  eta	  eguneroko	  bizitza	  hobetzeko	  aukerei	  buruz	  ikasleei	  eta	  irakasleei	  hausnarketa	  
eragitea.	  
	  
	  
Nori	  zuzentzen	  zaio?	  
	  
	  
Eraberritzeko	  motibazioa	  eta	  kezkak	  dituzten	  Gasteizko	  ikastetxeetako	  Batxilergoko	  eta	  DBHko	  
irakasleei	  eta	  tutoreei.	  Edo	  bere	  lanean	  aldaketak	  eta	  geletan	  lan	  egiteko	  erak	  berritzeko	  gogoa	  
dituztenei.	  
	  
Zuzendaritza	  lanetan	  edo	  laguntzeko	  lanetan	  aritzen	  direnei:	  ikasketaburuak,	  orientatzaileak…	  
	  
Hiriko	  ikastetxeetako	  Batxilergoko	  eta	  DBHko	  ikasleei.	  
	  
Eta	  baita	  hezkuntza	  ez-‐formalean,	  bai	  aisialdirako	  taldeetan,	  bai	  elkarteetan	  edo	  beste	  taldeetan	  
aritzen	  diren	  profesionalei	  ere.	  
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Nola	  sortzen	  da?	  
	  
Gure	  gizartean	  parte	  hartzeko	  kultura	  sustatzeko	  beharra	  eta	  aukerarengandik.	  
	  
	  
Herritar	  bezala	  kalitatezko	  parte	  hartzeak	  duen	  balio	  pedagogikoa	  uste	  osoa	  dugulako.	  Baita	  parte	  
hartzea	  probatzeak	  eta	  bizitzeak	  ere	  duten	  balioa	  edozein	  adinetan	  eta	  ingurutan.	  
	  
Gasteizko	  Udalak	  eta	  bere	  Gazte	  Planak	  egin	  zuen	  analisian	  detektatu	  ziren	  beharrengandik:	  
“Gasteizko	  gazteriaren	  parte	  hartzearen	  analisia”,	  bereziki	  ikastetxeei	  eta	  bere	  lanari	  dagozkienak.	  
	  
Udalaren	  Gazteria	  Atalaren	  teknikarien	  eta	  Prometea	  enpresaren	  dinamizazio	  taldearen	  arteko	  
elkarlanarengatik	  eta	  Berritzegunerekin	  eta	  hiriko	  irakasle	  batzuekin	  egindako	  kontrastearengatik.	  
	  
	  
	  
	  
Zer	  ematen	  du?	  
	  
Baliabideak.	  	  
	  
Gelan	  parte	  hartzea	  lan	  egiteko	  baliabide	  pedagogikoak,	  lortu	  nahi	  diren	  helburuen	  arabera.	  
	  
Udalaren	  laguntza	  baliabideak,	  Gasteizko	  Udalaren	  Gazteria	  Atalaren	  bidez	  bideratuta,	  orientazioa	  
edo	  udalari	  edo	  hirikoari	  buruzko	  informazioa	  gehiago	  behar	  izanez	  gero.	  
	  
Sare	   laneko	   testuinguru	   bat	   eta	   gazteen	   parte	   hartzea	   tresna	   bezala	   lan	   egiten	   duten	   beste	  
programekin	   koordinatua.	   Programa	   hauek	   eguneratuak	   eta	   eskuragarriak	   gazteriaren	   web	   orrian,	  
parte	  hartze	  atalean.	  

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=u_afe74d1_13300ac2619__7fd7&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
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2. Nola	  erabili	  gida	  hau?	  	  
	  
Gida	  hau	  tresna	  malgua	  da.	  Mailaka	  eta	  prestakuntza	  ibilbideka	  dago	  antolatuta,	  bakoitzaren	  
neurriko	  diseinu	  bat	  ahalbidetzeko,	  Batxilergoko	  edo	  DBHko	  geletan	  parte	  hartzea	  lantzeko.	  
	  
Lan	  mailak	  dira	  parte	  hartzea	  lantzeko	  proposatzen	  diren	  eskala	  ezberdinak,	  oinarrizkoenetik	  
(sentsibilizazioa),	  aurreratuenera	  (parte	  hartzeko	  prozesu	  baten	  diseinua).	  Prestakuntza	  ibilbideak	  
izan	  daitezkeen	  aukera	  ezberdinak	  dira,	  betiere	  proposatutako	  mailen	  konbinazioen	  arabera.	  
	  
Ikas	  taldearekin	  lantzeko	  prestakuntza	  ibilbideak	  aukeratzerakoan,	  besteak	  beste,	  hurrengo	  
faktoreak	  hartu	  behar	  ditugu	  kontuan:	  

¥ Irakaslearen	  eta	  ikasleen	  motibazioa.	  

¥ Taldearen	  ezaugarriak:	  kohesioa,	  jarrera,	  egoera,	  beharrak,	  etab.	  

¥ Landu	  nahi	  den	  sakontze	  eta	  detaile	  maila.	  

¥ Dagoen	  denbora.	  

	  

	  

5	  	  Lan	  mailak	  
	  

Gida	  honek	  bost	  lan	  maila	  proposatzen	  ditu	  (haien	  artean	  osagarriak):	  

Eta	  maila	  bakoitza,	  “Nola	  landu	  parte	  hartzea	  ikasgeletan?	  Mailak”	  atalean	  adierazten	  den	  moduan	  
dago	  antolatuta,	  honako	  eskema	  hau	  garatuta:	  

¥ Mailaren	  helburuak:	  zertarako?	  Zer	  bilatzen	  dugu?	  

¥ Edukiak:	  zeintzuk	  dira	  maila	  bakoitzari	  dagozkion	  eduki	  teorikoak?	  

¥ Teknikak	  eta	  dinamikak:	  nola	  landu	  eta	  probatu	  esandako	  kontzeptuak	  gelan?	  

¥ Gomendio	  praktikoak	  eta	  laguntzeko	  ideiak	  irakaslearentzat.	  

¥ Maila	  bakoitzaren	  tresna	  baliagarriak	  eta	  laguntzeko	  baliabideak.	  

	  
Irizpide	  orokor	  bezala,	  zertan	  da	  proposamen	  pedagogiko	  hau?	  Alde	  batetik	  taldeko	  dinamikak	  eta	  
teknikak,	  eta	  hausnartzeko	  uneak	  konbinatzen	  ditu;	  eta	  bestaldetik,	  taldearen	  ikas	  prozesua.	  
Horregatik	  gida	  honek	  bere	  egiten	  du	  esaera	  hau:	  “parte	  hartzen	  parte	  hartuz	  ikasten	  da”	  eta	  
bideratuta	  dago	  parte	  hartzearen	  praktikara	  eta	  bizitza	  barneko	  ikasketara.	  
	  

1.	  maila.	  Sentsibilizazioa	  parte	  hartzean	  
2.	  maila.	  Parte	  hartzeko	  norberaren	  eta	  taldearen	  jarrerak	  
3.	  maila.	  Guztion	  gaietan	  eta	  gai	  publikoetan	  parte	  hartzea	  
4.	  maila.	  Parte	  hartzeko	  esperientza	  bat	  bizi	  
5.	  maila.	  Parte	  hartzeko	  prozesu	  baten	  diseinua	  
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Laburtzeko,	  maila	  bakoitzaren	  proposamena,	  helburuak,	  dinamikak	  eta	  denborak	  kontuan	  hartuta,	  
eskema	  hauxe	  da:	  
	  
	  
¥ 1.	  maila.	  Sentsibilizazioa	  parte	  hartzean.	  

	  

Helburuak:	  

- Parte	  hartzearen	  kontzeptuari	  buruz	  gogoeta	  egitea,	  pertsonaren	  berezko	  alderditzat	  hartuta.	  

- Parte	  hartzearekin	  zerikusia	  duten	  aspektuei	  buruz	  sakontzea,	  adibidez:	  non	  hartzen	  dugu	  parte?	  zertarako	  
egiten	  dugu?	  

- Norberaren	  eta	  taldearen	  jarrera	  batzuk	  probatzea	  eta	  lantzea,	  parte	  hartzeko.	  	  

- Parte	  hartzearen	  eta	  elkarlanaren	  onurak	  ikustaraztea.	  	  

Proposatzen	  diren	  dinamikak	  edo	  ariketak:	   Behar	  den	  denbora:	  

- 1.	  dinamika.	  Parte	  hartzeari	  buruzko	  gure	  definizioa	  eraikitzen	  eta	  
moldatzen.	   - 120	  minutu	  

- 2.	  dinamika.	  Parte	  hartzetik	  eta	  parte	  hartzearekin	  erronka	  sortzaile	  bati	  
erantzuten	  	   - 140	  minutu	  

- 3.	  dinamika.	  Parte	  hartzeari	  buruzko	  hormirudia:	  Zer	  da?	  Non	  hartzen	  
duzu	  parte?	  Zertarako?	   - 120	  minutu	  

	  

¥ 2	  maila.	  Parte	  hartzeko	  norberaren	  eta	  taldearen	  jarrerak	  	  

¥ 	  

Helburuak:	  

- Pertsonaren	  jarrera,	  trebetasun	  eta	  gaitasun	  batzuk	  probatu	  eta	  haietan	  sakontzea,	  parte	  hartzeko	  
beharrezkoak	  baitira.	  	  

- Bizipenen	  bidez	  egitea.	  

Proposatzen	  diren	  dinamikak	  edo	  ariketak:	   Behar	  den	  denbora	  

- 1.	  dinamika.	  Denon	  artean	  gizakiaren	  irudia	  eraikitzen.	   - 75	  minutu	  

- 2.	  dinamika.	  Haitza	   - 60	  minutu	  

- 3.	  dinamika.	  Rol	  jokoa	  	   - 110	  minutu	  (gutxienez)	  

- 4.	  dinamika:	  Antolakuntza	   - 80	  minutu	  

- 5.	  dinamika.	  Sormenari	  buruzko	  berotzeko	  ariketa	  laburrak	  
- 20	  minutuko	  3	  ariketa	  

(bakoitza)	  

- 6.	  dinamika.	  Sormenaren	  teknika	  sorta	  
- 30	  minutuko	  2	  teknika	  

(bakoitza)	  
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¥ 3.	  maila.	  Guztion	  gaietan	  eta	  gai	  publikoetan	  parte	  hartzea	  	  

Helburuak:	  

- Gizartearen	  edo	  erkidegoaren	  parte	  hartzearen	  eta	  bakarkako	  parte	  hartzearen	  artean	  ezberdintzea.	  

- Erkidegoan	  parte	  hartzera	  bultzatzen	  gaituzten	  arrazoiei	  eta	  zergatiei	  buruz	  gogoeta	  egitea.	  

- Gai	  publikoetan	  eta	  erkidegokoetan	  parte	  hartzeaz	  sentsibilizatzea,	  herritarren	  erantzukizuna	  bezala	  eta	  
aukera	  bat	  bezala.	  

Proposatzen	  diren	  dinamikak	  edo	  ariketak:	   Behar	  den	  denbora	  

- 1.	  dinamika.	  Eta	  zuk,	  non	  hartzen	  duzu	  parte?	  Zein	  taldetan?,	  zeintzuk	  
dira	  bere	  interesak.	   - 45	  minutu	  

- 2.	  dinamika.	  Eta	  zuk,	  non	  hartuko	  zenuke	  parte?	  Erkidegoan	  parte	  
hartzeko	  arrazoien	  eta	  zergatien	  taldeko	  zuhaitza	  eraikitzen	  	   - 75	  minutu	  

- 3.	  dinamika.	  Bideo	  forum-‐a	  
- 3	  ordu	  (filmaren	  

iraunpenaren	  arabera)	  

	  

¥ 4.	  maila.	  Parte	  hartzeko	  esperientza	  bat	  bizi	  	  

Helburuak:	  

- Parte	  hartzeko	  esperientzia	  bat	  lehenengo	  pertsonan	  bizitzea.	  	  

- Parte	  hartzearen	  esperientzia	  baten	  aurrean,	  norberaren	  eta	  taldearen	  portaera	  probatzea.	  

- Ikasleak	  trebatzea	  eta	  hausnarketa	  eragitea	  parte	  hartzearen	  esperientziatik	  ikasitakoari	  buruz.	  

Proposatzen	  diren	  dinamikaka	  edo	  ariketak:	   Behar	  den	  denbora	  

- 1.	  dinamika.	  Taldeko	  beroketa	  ariketa:	  “denboraren	  makina”.	   - 45	  minutu	  

- 2.	  dinamika.	  Adi,	  prest,	  ja.	  Frogatzera!	   - 170	  minutu	  

	  

¥ 5.	  maila.	  Parte	  hartzeko	  prozesu	  baten	  diseinua	  	  
	  

Helburuak:	  

- Parte	  hartzeko	  prozesuei	  buruz	  gogoeta	  egitea:	  kontzeptua,	  betebeharrak,	  baldintzak…	  4.	  mailan	  
esperimentatu	  dutenetik.	  

- Parte	  hartzeko	  kalitatezko	  prozesu	  baten	  oinarrizko	  arauak	  zehaztea.	  

- Ikasleak	  Parte	  hartzeko	  prozesu	  baterako	  tresna	  erabilgarrietan	  trebatzea:	  galdera,	  soziograma,	  kronograma,	  
gizarte	  sareak	  komunikazio	  tresna	  bezala,	  etab.	  

Proposatzen	  diren	  dinamikaka	  edo	  ariketak:	   Behar	  den	  denbora	  

- 1.	  dinamika.	  “Parte	  hartzeko	  prozesua”ren	  kontzeptua	  aztertzen.	   - 20	  minutu	  

- 2.	  dinamika.	  Parte	  hartzeko	  prozesu	  bat	  diseinatzeko	  galderak:	  gauzak	  
antolatzen.	   - 60	  minutu	  

- 3.	  dinamika.	  Parte	  hartzeko	  prozesu	  bat	  diseinatzea.	   - 165	  minutu	  (aldakorra)	  
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Gainera,	  konpetentzien	  bidez	  egiten	  den	  hezkuntza	  programazioaren	  ereduen	  arabera	  eta	  
proposatutako	  dinamika	  batzuen	  eduki	  espezifikoaren	  kontuan	  hartu	  gabe,	  lan	  maila	  bakoitzak	  
laguntzen	  du,	  behintzat,	  konpetentzia	  hauen	  garapenean:	  
	  
	  
	  

Konpetentziak	   1.	  maila	   2.	  maila	   3.	  maila	   4.	  maila	   5.maila	  

- Mundu fisikoa ezagutzeko eta 
harekin interakzioan aritzeko 
konpetentzia	  

	   	   	   	   	  

- Ikasten ikasteko konpetentzia	   � 	   � 	   � 	   � 	   � 	  

- Matematikarako konpetentzia	   	   	   	   	   	  

- Hizkuntza komunikaziorako 
konpetentzia	   � 	   � 	   � 	   � 	   � 	  

- Informazioa lantzea eta 
konpetentzia digitala	   � 	   � 	   � 	   � 	   � 	  

- Gizarte eta herritar konpetentzia	   � 	   � 	   � 	   � 	   � 	  

- Kulturarako eta arterako 
konpetentzia	   � 	   � 	   � 	   	   	  

- Autonomia eta iniziatiba soziala	   � 	   � 	   � 	   � 	   � 	  
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6 Gomendatzen diren prestakuntza ibilbideak 

 

Irakasleak hainbat prestakuntza ibilbide jarraitzeko aukera dauka, oinarrizkoenetik 

aurreratuenera, proposatutako mailak nola konbinatzen dituen.  

 

Prestakuntza ibilbideak nahasteko aukerak eta konbinazioak asko dira. Hala ere, 

gure gomendioa hauxe da: 

 

Gomendatzen diren 

ibilbideak 
Zer mailak hartzen ditu? 

A. Oinarrizkoa 1. maila. Sentsibilizazioan parte hartzean 

B. Parte hartzeko jarrerak 

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean 

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen    

jarrerak 

C. Norberak parte hartzetik 

gizartean parte hartzera. 

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean  

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen 
jarrerak  

3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan 
parte hartzea 

D. Esperimentazioa 

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean  

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen 
jarrerak  

4. maila. Parte hartzeko esperientza bat bizi 

E. Esperimentazioa eta 

diseinua 

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean  

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen 
jarrerak  

4. maila. Parte hartzeko esperientza bat bizi 

5. maila. Parte hartzeko prozesu baten diseinua 

F. Osorik 

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean  

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen 
jarrerak  

3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan 
parte hartzea  

4. maila. Parte hartzeko esperientza bat bizi 

5. maila. Parte hartzeko prozesu baten diseinua 
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Prestakuntza	  ibilbide	  bakoitzak	  helburu	  pedagogiko	  ezberdinei	  erantzuten	  die.	  
Horrela,	  irakasle	  bakoitzak	  aproposena	  iruditzen	  zaion	  prestakuntza	  ibilbidea	  aukeratu	  ahal	  izango	  
du,	  taldearen	  arabera,	  lan	  egiteko	  zehaztasun	  mailaren	  arabera	  eta	  daukan	  denboraren	  arabera.	  
	  
	  

Helburu	  pedagogikoak	  hauek	  baldin	  badira…	   	   Orduan,	  prestakuntza	  ibilbide	  hau	  
aukeratu	  

- Parte	  hartzearekin	  lehenengo	  kontaktu	  bat	  egitea,	  
pertsonaren	  berezko	  ezaugarritzat	  hartuta.	  

	  

	   A.	  Oinarrizkoa	  

- Gelara	  parte	  hartzea	  hurbiltzea	  eta	  parte	  hartzeko	  
beharrezkoak	  diren	  jarrerak,	  trebetasunak	  eta	  gaitasunak	  
esperimentatzea.	  

	  

	   B.	  Parte	  hartzeko	  jarrerak	  

- Gelara	  parte	  hartzea	  hurbiltzea	  parte	  hartzeko	  
beharrezkoak	  diren,	  jarrerak,	  trebetasunak	  eta	  gaitasunak	  
esperimentatzea.	  

- Eta	  gai	  publikoetan	  parte	  hartzeaz	  sentsibilizatzea,	  aukera	  
bat	  bezala	  eta	  gizartearekiko	  erantzukizuna	  bezala.	  

	  

	  
C.	  Norberak	  parte	  hartzetik	  gizartean	  parte	  

hartzera.	  

- Gelara	  parte	  hartzea	  hurbiltzea,	  parte	  hartzeko	  
beharrezkoak	  diren	  jarrerak,	  trebetasunak	  eta	  
konpetentziak	  esperimentatzea…	  

- Eta	  parte	  hartzeko	  esperientzia	  bat	  lehenengo	  pertsonan	  
bizitzea.	  

	  

	  

D.	  Esperimentazioa	  

Aurrekoak	  eta…	  

- Parte	  hartzeko	  kalitatezko	  prozesu	  bat	  diseinatzeko	  
oinarrizko	  arauak	  definitzea.	  

	  

	   E.	  Esperimentazioa	  	  eta	  diseinua	  

- Gelara	  parte	  hartzea	  hurbiltzea.	  

- Parte	  hartzeko	  beharrezkoak	  diren	  jarrerak,	  trebetasunak	  
eta	  gaitasunak	  esperimentatzea…	  

- Gai	  publikoetan	  parte	  hartzeari	  buruz	  sentsibilizatzea,	  
aukera	  bat	  bezala	  eta	  gizartearekiko	  erantzukizuna	  bezala.	  

- Parte	  hartzeko	  esperientzia	  bat	  lehenengo	  pertsonan	  
bizitzea.	  

- Parte	  hartzeko	  kalitatezko	  prozesu	  bat	  diseinatzeko	  
oinarrizko	  arauak	  definitzea.	  

	  

	  

F.	  Osorik	  
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Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Mailak 
 

 

Atal honetan gida honek proposatzen dizkizun lan egiteko bost mailak zehaztuta 

aurkituko dituzu: 

 

 

 

 

 

 

 

Maila guztiek ikuspegi oso praktikoa daukate eta pentsatuta daude hurrengoak 

lortzeko: 

• Parte hartzeaz gozatzeko. 

• Ikasleak motibatzeko eta bere protagonismoa indartzeko. 

• Gelan lan egiteko beste era batzuk erakusteko, bizipenen bidez eta parte 
hartzeko ikas prozesu batetik hasita. 

• Geletara parte hartzea hurbiltzeko, eta, ahal den neurrian, ikastetxeetara. 

• Irakaslearen zeregina definitzeko: taldearen bideratzaile izan dadin, 

orientazioak, pistak, gomendioak eta laguntzeko materiala eskainiz. Hala ere, 

hau indartzeko, gidak atal berezi bat sortu du: “Irakaslearen zeregina” 
izenburua duena. 

Ondoren, proposatutako maila bakoitzaren zehaztasunak eskaintzen dizkizugu. 

  

 

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean 

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak 

3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan parte hartzea 

4. maila. Parte hartzeko esperientza bat bizi 

5. maila. Parte hartzeko prozesu baten diseinua 
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Helburuak: zertarako? 
 

Lehenengo maila hau herritarren parte hartzea lantzeko abiapuntua izateaz gain, 

jorratzea ezinbestekoa da proposatzen diren prestakuntza ibilbide guztietan 

 

Argudioak argi daude: 

• Parte hartzeak nahi izatea, jakitea eta ahal izatea eskatzen ditu. Beraz, 

eta lehenengo unea ikasleekin “zer den eta zer ulertzen dugun parte hartzea 

aipatzean” lantzea izango da, gero bere diseinuan, garapenean eta erabileran 
sakontzeko. 

• Eta gainera, parte hartzen parte hartuz ikasten da. Horrek esan nahi du 

edukiak lantzeko proposatzen diren teknikak eta dinamikak parte hartzekoak 

izan behar direla, neskek eta mutilek zuzenean parte hartzea esperimenta 
dezatela 

 

Oinarri horiekin, lan maila honen helburuak hauek dira: 

 

 

Edukiak: zer? 

 

Zer da parte hartzea? Gure bizitzako zein arlotan parte har dezakegu? Zein 

gradutan eta zertarako egiten dugu? 

 

Lehenengo maila honetan honelako galderak erantzuten saiatzen gara. 

 

 

Zer da parte hartzea? Zertarako balio du? 

 

Parte hartzeak esan nahi du zerbaiten “parte izatea”, zerbaitetan “parte hartzea”. 

Baita modu aktiboan egotea ere esan nahi du, batzea, ekarpenak egitea, 
konprometitzea, elkarri eragitea, eraldatzea, inplikatzea… bizitzea! 

 

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean  

 

• Hausnartzea, bai bakarka bai taldean, parte hartzearen kontzeptuaz, 

pertsonaren izaeraren alderdia den neurrian. 

• Beste aspektu batzuetan sakontzea, adibidez: non hartzen dugu parte? 

Zertarako egiten dugu? 

• Parte hartzeak eskatzen dituen bakoitzaren eta taldearen jarrerak lantzea 

eta esperimentatzea. 

• Parte hartzearen eta elkarlanaren onurak ikustaraztea. 
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Azken	  buruan,	  parte	  hartzea	  definitzeko	  modu,	  era	  eta	  ikuspegi	  asko	  dago	  -‐pertsona	  bakoitzak	  berea	  
izango	  du-‐;	  baina	  oinarrizko	  elementu	  batzuei	  buruzko	  adostasun	  handia	  dago:	  

¥ Parte	  hartzea	  pertsonaren	  izaeraren	  alde	  bat	  da,	  gizarteko	  gizakiaren	  funtsa	  eta	  muina	  

Parte	  hartzea	  pertsonen	  funtsezko	  eskubidea	  da,	  eta	  neurri	  batean,	  baita	  bizitzeko	  behar	  bat	  ere.	  
Oso	   erlazionatuta	   dago	   afektuekin,	   zentzua	   bilatzearekin	   eta	   egiten	   dugunarekin,	   pertsonak	  
garelako	   eta	   planeta	   batean	   bizi	   garelako.	   Beraz,	   erlazionatuta	   dago	   gure	   bizitzaren	  
protagonistak	  izatearekin	  eta	  gure	  inguruan	  gertatzen	  denarekin.	  

¥ Parte	  hartzeak,	  batik	  bat,	  dimentsio	  soziala	  eta	  taldekoa	  du:	  

Talde	  batez	  ari	  garela,	  parte	  hartzeak	  hauxe	  adierazten	  du:	  

¥ Gure	  iritziak	  ematea	  eta	  plazaratzea,	  gizabanakoak	  bezala,	  batetik,	  eta	  beste	  pertsonekin	  
partekatzea,	  bestetik.	  

¥ Hitz	  egitea,	  aurreko	  pertsonaren	  tokian	  jartzea,	  enpatia	  erabiltzea,	  beste	  jarrera	  eta	  
ikuspuntu	  batzuk	  ulertzea.	  

¥ Elkarrekin	  lan	  egitea,	  taldean	  lan	  egitea,	  indarrak	  batzea	  eta	  sinergiak	  bilatzea;	  adostasun	  eta	  
aukera	  berriak,	  ideiak	  eta	  proposamenak	  sortzeko,	  taldearen	  adostutako	  interesei	  
erantzungo	  dietenak.	  

¥ Ekintzetan	  erantzukizunak	  gain	  hartzea	  eta	  hartzen	  diren	  erabakien	  protagonistak	  izatea.	  

Era	  berean,	  protagonista	  izateko	  aukera	  hartzen	  badugu	  –bizi	  garen	  gizartean	  gertatzen	  denaren	  
ikusle	  edo	  jasotzaile	  hutsak	  izan	  beharrean-‐	  parte	  hartze	  horrek	  ingurua	  hobetzen	  edo	  aldatzen	  
lagundu	  ahal	  du,	  partekatutako	  protagonismotik	  eta	  denon	  arteko	  ekintzetatik	  

	  

Non	  har	  dezakegu	  parte	  eguneroko	  bizitzan?	  

Ikusitako	  parte	  hartzearen	  definizioan	  eta	  ikuspegian	  oinarrituta,	  eguneroko	  bizitzaren	  arlo	  eta	  
momentu	  askotan	  parte	  har	  dezakegu	  

¥ Arlo	  pribatuan:	  etxean,	  familian,	  lagunen	  taldean…	  

¥ Gizartean:	  ikastetxean,	  gure	  inguruko	  elkarteetan	  eta	  taldeetan,	  udal	  garapenean…	  

	  

Parte	  hartzeak	  zer	  eskatzen	  du?	  

Parte	  hartzea	  posible	  izateko,	  hurrengoa	  egin	  behar	  dugu:	  

¥ “Nahi	  izatea”:	  motibazioa,	  gogoa,	  ilusioa,	  beharra,	  parte	  hartzeko	  zergatiak.	  

Honek	  zerikusia	  du	  pertsona	  bakoitzaren	  interesekin	  eta	  gizartearekin	  edo	  taldearekin	  
konpartitzen	  dituenekin	  –	  guztion	  ideiak	  -‐.	  Horrela	  bada,	  parte	  hartzearen	  gizarte	  dimentsioari	  
dagokionez	  (dimentsio	  horrek	  gizartean	  gure	  protagonismoa	  herritar	  bezala	  bilatzen	  du,	  gizartea	  
hobetzeko	  eta	  aldatzeko),	  garrantzitsua	  da	  kontuan	  hartzea	  “parte	  hartzen	  dugula	  
konpartitutako	  ideia	  batengatik,	  gustura	  sentitzen	  garen	  pertsonekin	  eta	  zerbait	  lortzeko	  erosoak	  
sentitzen	  garen	  lekuan”.	  

¥ 	  “Jakitea”:	  hori	  gauzatzeko	  ezaguera,	  trebetasunak	  eta	  gaitasuna	  izatea.	  

Beste	  arlo	  askotan	  bezala,	  parte	  harttzeko,	  jakin	  behar	  dugu	  nola	  egin.	  Horri	  lotuta,	  garrantzitsua	  
da	  gauza	  batzuk	  lantzea:	  	  
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• Gizarte trebetasunak eta gaitasuna, besteak beste entzuteko gaitasuna, 

elkarrizketatzekoa, enpatia, asertibitatea. Sormena, komunikatzeko artea… 

• Parte hartuko dugun gaiari buruzko prestakuntza, nola egingo ditut nire 

ekarpenak? Nola elkarrizketatu? Nola eraiki, zerbait hori ezagutzen ez badut 
edo ez badut ulertzen? 

• Prestakuntza parte hartzeari buruzko antolatzean eta garapenean: parte 

hartuko dugun arlo bakoitzean, gunean, prozesuan, lehenengo bere joko 
arauak, bere funtzionamendua… ezagutu behar dugu. 

 

• “Ahal izatea”: honek zerikusia dauka uneak errazte, sustatze eta 

bideratzearekin. Parte hartzeko mekanismo eta aukera errealak egon behar dira 

gure bizitzako arlo eta alde guztietan. Beraz, galdera batzuek lagundu ahal 

digute hausnarketan: zer aukera dauzkagu familian modu aktiboan parte 

hartzeko? Eta ikastetxean, gelan eta bere eguneroko funtzionamenduan? Eta 

bizi garen auzoan? Zeintzuk dira dauzkagun mekanismoak eta bideak? 
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Teknikak	  eta	  dinamikak:	  nola?	  
	  
Aipatutako	  kontzeptuak	  eta	  edukiak	  ikasgelan	  lantzeko,	  zenbait	  aukera	  proposatzen	  dizkizugu.	  
Irakasleak	  aukera	  horiek	  konbinatu	  ahal	  izango	  ditu	  taldeko	  ezaugarrien	  arabera,	  daukan	  denbora	  
ikusita,	  bere	  lehentasunak	  aztertuta…	  

¥ 1.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  gure	  definizioa	  eraikitzen	  eta	  moldatzen.	  

¥ 2.	  dinamika.	  Zer	  hobetuko	  zenuke	  ikasgelan?	  Guztion	  artean	  erronka	  bati	  erantzuten	  	  

¥ 3.	  dinamika.	  Parte	  hartzeari	  buruzko	  hormirudia:	  Zer	  da?	  Non	  hartzen	  duzu	  parte?	  Zertarako?	  

Jarraian	  dinamika	  bakoitzaren	  edukia	  zehazten	  da.	  

1.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  gure	  definizioa	  eraikitzen	  eta	  moldatzen.	  
	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	  

¥ Ikasleak,	  bakarrik,	  parte	  hartzearen	  bere	  definizioaz	  hausnartzea,	  
sormena	  plastikoa	  erabiliz.	  

¥ Talde	  bezala	  eta	  parte	  hartzeko	  prozesu	  baten	  ondorioz,	  parte	  
hartzearen	  adostutako	  definizioa	  eraiktzea.	  	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ “Ni”aren	  ikuspuntutik	  parte	  hartzea;	  “Gu”aren	  edo	  “talde”aren	  
ikuspuntutik	  parte	  hartzea.	  

Behar	  den	  denbora:	  	  

¥ 
!

Gomendioa:	  100-‐120	  minutu	  (saio	  bakar	  batean).	  

¥ 2	  saiotan	  banandu	  behar	  bada:	  

o 1.	  saioa:	  0-‐1-‐2-‐3	  urratsak	  
o 2.saioa:	  1	  saioaren	  oroigarria	  eta	  4-‐5-‐6-‐7	  urratsak.	  	  

Gehieneko	  taldea:	   ¥ Ikasgela	  bat.	  

Zailtasuna:	  

¥ Erdia.	  Dinamika	  honetan	  kontuan	  hartu:	  

o Plastilinaren	  erabilera.	  
o Taldearen	  mugimendua	  eta	  portaera:	  banakako	  lana,	  

azpitaldeetan,	  bateratze	  lana…	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ Hainbat	  koloretako	  plastilina.	  
¥ Musika	  (aukerakoa).	  
¥ Idazteko	  paper	  handien	  sorta	  edo	  antzekoak.	  
¥ Koloretako	  paper	  itsasgarriak.	  

Urratsez	  urrats:	  	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgelaren	  antolaketa	  
- Aulki	  zirkulu	  bat,	  ikasleak	  eroso	  egon	  daitezen	  eserita.	  
- Ordenagailua	  edo	  musika	  tresna,	  kontzentrazioari	  laguntzeko	  musika	  jartzeko.	  
- Hainbat	  koloretako	  plastilina	  lurrean	  edo	  mahai	  baten	  gainean.	  
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(jarraipena)	  

1.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  gure	  definizioa	  eraikitzen	  eta	  moldatzen.	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamikaren	  aurkezpena	  
- Irakasleak	  sarrera	  laburra	  egingo	  du,	  gaia	  eta	  dinamika	  aurkezteko.	  
- Ikasle	  bakoitzari	  plastilinaren	  zati	  bat	  banatuko	  zaio.	  

!
Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  

¥ 2.	  urratsa.	  Parte	  hartzearen	  definizioa	  norberak	  modelatzea	  
- Irakasleak	  lehenengo	  agindua	  emango	  du:	  “Har	  ezazue	  plastilina	  zatia	  eta	  modela	  

ezazue	  parte	  hartzeak	  zuen	  ustez	  zer	  esan	  nahi	  duen.	  Ideia	  guztiak	  onak	  eta	  
baliagarriak	  dira.	  Utz	  ezazue	  irudimena	  aske!”.	  

- Musika	  pixka	  batek	  erraztu	  dezake	  taldearen	  sormena	  ateratzea.	  
	  

Oharra:Irakaslea	  saiatuko	  da	  ikasle	  bakoitza	  bere	  lanean	  kontzentratzen,	  taldearen	  martxa	  
eragotzi	  gabe	  eta	  irudimenari	  askatasun	  osoa	  emanez.	  

!
	  Denbora	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  

¥ 3.	  urratsa.	  Norberak	  egindako	  plastilinazko	  irudiak	  bateratzeko	  lana.	  
¥ Irakasleak	  taldea	  bideratuko	  ditu	  eta	  ikasle	  guztiak	  animatuko	  ditu	  bere	  irudiak	  

aurkeztera	  eta	  parte	  hartzeari	  buruz	  sortu	  dituzten	  irudiak	  eta	  maneiatu	  dituzten	  
ideiak	  eta	  kontzeptuak	  partekatzera.	  

- Bateratzeko	  lana	  azkarrago	  egiteko,	  baliagarria	  gerta	  daiteke	  galdera	  hau:	  “Nola	  
izendatuko	  zenuke	  esaldi	  bakar	  batean	  zure	  sorkuntza,	  parte	  hartzearen	  
definizioa	  laburbiltzeko?”.	  

- Irakasleak	  paper	  handi	  batean	  (gako-‐hitzez)	  sortzen	  diren	  ideiak	  jarriko	  ditu,	  
bateratzeko	  lana	  aurrera	  doan	  heinean	  agertzen	  denarekin	  aberasteko.	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  denbora	  kudeatuko	  du,	  ikasleen	  esku	  hartzearen	  txandak	  kontrolatuz	  

eta	  orekatzen	  saiatuz..	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  20-‐30	  minutu	  	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

19. orr.

	  
	  
 

	  

(jarraipena)	  

1.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  gure	  definizioa	  eraikitzen	  eta	  moldatzen.	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 4.	  urratsa.	  Parte	  hartzearen	  taldeko	  definizioa	  modelatzea	  
- Irakasleak	  ikasleei	  eskatuko	  die	  4-‐5	  kideko	  taldeak	  antolatzeko,	  talde	  berean	  

plastilina	  kolore	  bera	  duten	  pertsonak	  elkarrekin	  ez	  egoteko	  (hau	  da	  kolore	  
barietatea	  egon	  dadin).	  

- Behin	  taldeak	  egina	  daudela,	  bigarren	  agindua	  emango	  du:	  “Parte	  hartzeari	  buruz	  
bakoitzak	  ulertzen	  duena	  entzun	  eta	  konpartitu	  ondoren,	  taldearen	  definizioa	  
moldeatu	  behar	  dugu	  orain.	  Horretarako,	  talde	  bakoitzak	  parte	  hartzeaz	  beste	  
definizio	  bat	  sortu	  beharko	  du,	  ikusten	  duen	  modu	  egokienean.	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  baimena	  emango	  du	  talde	  bakoitzak	  bere	  antolamendua	  

erabakitzeko,	  taldearen	  martxa	  eragotzi	  gabe,	  baina	  behaketa	  aspektu	  hauetan	  zentratuko	  
du:	  

- Zer	  prozesua	  jarraitzen	  du	  talde	  bakoitzak	  irudi	  berria	  sortzeko?	  Zein	  da	  talde	  
barruko	  elkarrizketa?	  Nola	  garatzen	  da	  erabakiak	  hartzeko	  prozesua?	  Nola	  
aritzen	  da	  talde	  baten	  kide	  bakoitza?	  Norbaitek	  denon	  izenean	  hartzen	  ditu	  
erabakiak?	  Edo	  erabakiak	  denon	  artean	  hartzen	  dira	  adostasuna	  bilatuz?	  
Denek	  parte	  hartu	  dute	  eta	  iritzia	  ematen	  dute?	  

- Zein	  estrategia	  hartzen	  dute	  irudi	  berria	  sortzeko?	  Bata	  bestearen	  gainean	  
jartzen	  dituzte	  aurretik	  egindako	  irudiak	  edo	  apurtzen	  dituzte,	  zatiren	  bat	  
edo	  osorik,	  denen	  artean	  irudi	  berri	  bat	  sortzeko?	  Honek	  zerikusia	  dauka	  
parte	  hartzearen	  aurreko	  jarrerarekin,	  parte	  hartzeko	  aukera	  posibleak	  

ikusita:	  “	  nik	  ez	  diot	  nire	  ideiari	  uko	  egingo,	  baina	  prest	  nago	  zerbait	  uzteko	  
batzeko,	  aberasteko	  eta	  zerbait	  berria	  eraikitzeko.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabebera:	  15	  minutu	  

¥ 5.	  urratsa.	  Taldeka	  parte	  hartzeak	  dakartzan	  zailtasunak	  mahai	  inguruan	  jartzen.	  
- Irakasleak	  taldea	  bideratuko	  du	  eta	  talde	  guztiak	  animatuko	  ditu	  besteei	  bere	  lana	  

aurkeztera:	  bere	  parte	  hartzearen	  modelatze	  berria	  eta	  definizioa.	  	  
- Eztabaidaren	  barruan	  irakasleak	  oharrak	  aberastuko	  ditu	  eta	  ikasleen	  ekarpenekin	  

aberastuko	  du	  prozesua.	  Zentzu	  horretan	  galdera	  batzuek	  lagundu	  ahal	  digute	  
bateratze	  lanean,	  eta	  hauek	  dira:	  
- Nolakoak	  dira	  irudi	  berriak?	  Zeintzuk	  dira	  lehen	  aurkeztutako	  irudien	  aldeak?	  

Zein	  izan	  da	  eboluzioa?	  
- Nola	  sortu	  da	  eraldatzeko	  prozesua?	  Nola	  izan	  da	  berriro	  egiteko	  prozesua?	  

Nola	  sentitu	  zarete?	  
- Taldeak	  sortutako	  ideia	  nagusien	  eta	  hausnarketa	  nagusien	  analisia	  egiten	  

bukatuko	  da	  bateratze	  lana.	  

- 
!
Oharra:	  eztabaidak	  iraun	  bitartean,	  irakasleak	  paper	  handietan	  jasoko	  ditu	  

taldearen	  ideia	  eta	  hausnarketa	  guztiak.	  

!
Denbora	  estimatua:	  20-‐30	  minutu	  

	  

	  

	  

	  
	  
 

	  

(jarraipena)	  

1.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  gure	  definizioa	  eraikitzen	  eta	  moldatzen.	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 4.	  urratsa.	  Parte	  hartzearen	  taldeko	  definizioa	  modelatzea	  
- Irakasleak	  ikasleei	  eskatuko	  die	  4-‐5	  kideko	  taldeak	  antolatzeko,	  talde	  berean	  

plastilina	  kolore	  bera	  duten	  pertsonak	  elkarrekin	  ez	  egoteko	  (hau	  da	  kolore	  
barietatea	  egon	  dadin).	  

- Behin	  taldeak	  egina	  daudela,	  bigarren	  agindua	  emango	  du:	  “Parte	  hartzeari	  buruz	  
bakoitzak	  ulertzen	  duena	  entzun	  eta	  konpartitu	  ondoren,	  taldearen	  definizioa	  
moldeatu	  behar	  dugu	  orain.	  Horretarako,	  talde	  bakoitzak	  parte	  hartzeaz	  beste	  
definizio	  bat	  sortu	  beharko	  du,	  ikusten	  duen	  modu	  egokienean.	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  baimena	  emango	  du	  talde	  bakoitzak	  bere	  antolamendua	  

erabakitzeko,	  taldearen	  martxa	  eragotzi	  gabe,	  baina	  behaketa	  aspektu	  hauetan	  zentratuko	  
du:	  

- Zer	  prozesua	  jarraitzen	  du	  talde	  bakoitzak	  irudi	  berria	  sortzeko?	  Zein	  da	  talde	  
barruko	  elkarrizketa?	  Nola	  garatzen	  da	  erabakiak	  hartzeko	  prozesua?	  Nola	  
aritzen	  da	  talde	  baten	  kide	  bakoitza?	  Norbaitek	  denon	  izenean	  hartzen	  ditu	  
erabakiak?	  Edo	  erabakiak	  denon	  artean	  hartzen	  dira	  adostasuna	  bilatuz?	  
Denek	  parte	  hartu	  dute	  eta	  iritzia	  ematen	  dute?	  

- Zein	  estrategia	  hartzen	  dute	  irudi	  berria	  sortzeko?	  Bata	  bestearen	  gainean	  
jartzen	  dituzte	  aurretik	  egindako	  irudiak	  edo	  apurtzen	  dituzte,	  zatiren	  bat	  
edo	  osorik,	  denen	  artean	  irudi	  berri	  bat	  sortzeko?	  Honek	  zerikusia	  dauka	  
parte	  hartzearen	  aurreko	  jarrerarekin,	  parte	  hartzeko	  aukera	  posibleak	  

ikusita:	  “	  nik	  ez	  diot	  nire	  ideiari	  uko	  egingo,	  baina	  prest	  nago	  zerbait	  uzteko	  
batzeko,	  aberasteko	  eta	  zerbait	  berria	  eraikitzeko.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabebera:	  15	  minutu	  

¥ 5.	  urratsa.	  Taldeka	  parte	  hartzeak	  dakartzan	  zailtasunak	  mahai	  inguruan	  jartzen.	  
- Irakasleak	  taldea	  bideratuko	  du	  eta	  talde	  guztiak	  animatuko	  ditu	  besteei	  bere	  lana	  

aurkeztera:	  bere	  parte	  hartzearen	  modelatze	  berria	  eta	  definizioa.	  	  
- Eztabaidaren	  barruan	  irakasleak	  oharrak	  aberastuko	  ditu	  eta	  ikasleen	  ekarpenekin	  

aberastuko	  du	  prozesua.	  Zentzu	  horretan	  galdera	  batzuek	  lagundu	  ahal	  digute	  
bateratze	  lanean,	  eta	  hauek	  dira:	  
- Nolakoak	  dira	  irudi	  berriak?	  Zeintzuk	  dira	  lehen	  aurkeztutako	  irudien	  aldeak?	  

Zein	  izan	  da	  eboluzioa?	  
- Nola	  sortu	  da	  eraldatzeko	  prozesua?	  Nola	  izan	  da	  berriro	  egiteko	  prozesua?	  

Nola	  sentitu	  zarete?	  
- Taldeak	  sortutako	  ideia	  nagusien	  eta	  hausnarketa	  nagusien	  analisia	  egiten	  

bukatuko	  da	  bateratze	  lana.	  

- 
!
Oharra:	  eztabaidak	  iraun	  bitartean,	  irakasleak	  paper	  handietan	  jasoko	  ditu	  

taldearen	  ideia	  eta	  hausnarketa	  guztiak.	  

!
Denbora	  estimatua:	  20-‐30	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

20. orr.

	  
	  
 

	  

(jarraipena)	  

1.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  gure	  definizioa	  eraikitzen	  eta	  moldatzen.	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 6.	  urratsa.	  Ideia	  gakoen	  sintesia	  
- Dinamika	  ixteko,	  irakasleak	  taldearekin	  laburbilduko	  eta	  partekatuko	  du	  parte	  

hartzearekin	  zerikusia	  daukaten	  ideia	  gakoak,	  dinamikan	  agertu	  direnak.	  Adibidez:	  
- Parte	  hartzea	  zera	  da…	  
- Parte	  hartzearen	  abantailak:	  1+1>2	  (begirada,	  ahalmen	  eta	  ikuspuntu	  

ezberdinen	  batuketak	  emaitza	  aberasten	  du	  eta	  gu,	  pertsonak	  bezala	  
aberasten	  gaitu);	  taldean	  lan	  egiten	  ikasten	  laguntzen	  du;	  espiritu	  kritikoa	  
sustatzen	  du,	  ideiak	  trukatzeko	  eta	  elkarrizketa	  egiteko	  gaitasuna;	  entzuteko	  
gaitasuna	  hobetzen	  da;	  elkarren	  erantzukizuna	  eta	  inplikazioa	  indartzen	  ditu;	  
etab.	  

- Parte	  hartzeak	  eskatzen	  dituen	  norbanakoen	  eta	  taldeko	  jarrerak:	  Nola	  
aritzen	  gara?	  Badakigu	  bestearen	  lekuan	  jartzen	  eta	  bera	  entzuten?	  
Elkarrekin	  eraikitzeko	  amore	  emateko	  gauza	  gara?	  Sormenari	  uzten	  diogu	  
tokia	  proposamenak	  diseinatzeko,	  konponbide	  ezberdinak?	  

- Ikasleek	  ekarpenak	  egin	  ahal	  izango	  dituzte,	  azken	  zatia	  bere	  iritzien	  bidez	  
aberasteko.	  
	  	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  

¥ 7.	  Urratsa.	  	  Ebaluazioa	  
- Dinamika	  ebaluazio	  batekin	  bukatuko	  dugu.	  Horretarako	  irakasleak,	  daukan	  

denbora	  ikusita,	  hurrengoa	  egin	  dezake:	  
- (Lehentasunezko	  aukera)	  Kolore	  ezberdinetako	  2	  papaer	  itsasgarri	  eman	  

ikasle	  bakoitzari,	  eta	  bertan	  banaka	  erantzun	  behar	  dituzte	  bi	  galdera:	  
“1.	  galdera1:	  parte	  hartzearen	  inguruan	  egin	  dugun	  ariketan,	  ideiarik	  aipatu	  
beharko	  bazenu,	  zure	  egoeran	  zein	  ikusten	  duzu	  erabilgarriena	  edo	  zein	  iruditzen	  
zaizu	  interesgarriena?”.	  
“2.	  galdera:	  Zerbait	  ez	  zaizu	  gustatu	  edo	  zerbait	  hobetu	  daiteke	  Zer?”	  
Ekarpenak	  idatzi	  ondoren,	  irakasleak	  hartuko	  ditu	  gero	  prozesatzeko	  eta	  
taldeari	  beste	  batean	  bueltatzeko.	  Nahi	  duten	  ikasleek	  komentarioak	  eta	  
balorazioak	  egin	  ditzakete.	  

- Behar	  den	  denbora	  ez	  badaukazu	  paper	  itsasgarrien	  praktika	  egiteko,	  
irakasleak	  taldea	  gonbidatuko	  du	  ozenki	  azaltzera	  ea	  dinamika	  interesgarria	  
iruditu	  zaien,	  erabilgarria	  ala	  ez,	  zergatik...	  

!
	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

21. orr.

	  
	  
 

	  

2.	  dinamika.	  “Zer	  hobetuko	  zenuke	  ikasgelan?”	  Denon	  artean	  erronka	  bati	  erantzuten	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	  
¥ Parte	  hartzea	  eta	  onurak	  sentitzea,	  sormenezko	  erronka	  baten	  aurrean.	  

¥ Taldea	  motibatzea	  parte	  hartzearen	  eta	  talde	  lanaren	  aurrean.	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ “Ni”aren	  ikuspuntutik	  parte	  hartzea;	  “talde”aren	  ikuspuntutik	  parte	  hartzea;	  
sormenezko	  erronka;	  erronka	  partekatua;	  motibazioa.	  

Behar	  den	  denbora:	  	  

¥ 
!
Gomendioa:	  130-‐140	  minutu	  (saio	  bakar	  batean).	  

¥ 2	  saiotan	  banandu	  behar	  bada:	  
o 1.	  saioa:	  0-‐1-‐2-‐3	  urratsak.	  
o 2.	  saioa:	  1.	  saioaren	  oroigarria	  eta	  4-‐5-‐6	  urratsak.	  

Gehieneko	  taldea:	   ¥ Ikasgela.	  

Zailtasuna:	  

¥ Erdia.	  	  Dinamika	  honetan	  kontuan	  hartu:	  

o Aurretik	  prestu	  behar	  diren	  material	  sorten	  erabilera.	  
o Taldearen	  dinamika:	  azpitaldeetako	  lana	  eta	  ikasleen	  autokudeaketa.	  

o Ikasleen	  sormena	  sortzea	  sustatu.	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ Ikasgelan	  dauden	  baliabideak	  (eskolako	  materiala,	  etab.)	  eta	  irakasleak	  beharrezkoak	  
ikusten	  dituenak,	  taldeak	  finkatutako	  erronkaren	  arabera.	  Material	  sorta	  berdinak	  
adina	  talde	  izan	  behar	  dira.	  	  

¥ Gainera,	  folioak,	  paper	  itsasgarriak	  eta	  paper	  handi	  sorta	  edo	  antzekoa.	  	  
¥ Ordenagailua	  edo	  musika	  ekipoa,	  lan	  taldeek	  lana	  egiten	  duten	  bitartean,	  musika	  

jartzeko.	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgelaren	  antolaketa	  
- Aulki	  zirkulu	  bat	  ikasleak	  eroso	  eseri	  daitezen	  hasieran,	  gero	  lan	  gune	  handi	  bat	  

sortzeko	  aukera	  izan	  dezaten.	  	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamika	  eta	  taldearen	  erronka	  aurkeztea	  
- Irakasleak	  eginiko	  sarrera	  laburra,	  gaia	  eta	  dinamika	  aurkezteko.	  
- Taldeko	  erronka	  bati	  aurre	  egitea	  da	  helburua	  eta	  galdera	  honi	  erantzutea:	  “Zer	  

hobetuko	  zenuke	  ikasgelan?”	  
“Ikasgela	  hobetzeko	  zerbait	  sortzea	  da	  lana,	  erosoago	  egingo	  den	  zerbait,	  
alaiagoa,	  ikasleek	  gehiago	  bereagoa	  sentitzea,	  	  ikasleei	  egokitzea.	  Horretarako	  bi	  
muga	  daude:	  dauden	  materialak	  eta	  egiteko	  daukaten	  denbora,	  30	  minutukoa	  
izango	  da	  (4	  .	  urratsa	  ikusi).	  

- Erronka	  adierazi	  ondoren,	  irakasleak	  taldearen	  laguntzaz	  egiteko	  daukaten	  
materiala	  erakutsiko	  du	  (material	  sortak).	  

!
Oharra:	  Material	  sortak	  handiagoak	  edo	  sinpleagoak	  izango	  dira	  erronkari	  eman	  nahi	  
zaion	  garrantziaren	  arabera,	  dauden	  baliabideen	  arabera…	  baina	  garrantzitsua	  da	  

elementuen	  aniztasuna	  zaintzea.	  

!
	  	  Denbora	  estimatua:	  15	  minutu	  	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

22. orr.

	  
	  
 

	  

	  

(jarraipena)	  

2.	  dinamika.	  “Zer	  hobetuko	  zenuke	  ikasgelan?”	  Denon	  artean	  erronka	  bati	  erantzuten	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 2.	  urratsa,	  Hasierako	  norberaren	  hausnarketa:	  ”Zer	  bururatzen	  zait	  niri?	  Zer	  
proposatuko	  nuke	  nik	  ikasgela	  hobetzeko?”	  
- Irakasleak	  ikasle	  bakoitzari	  folio	  bat	  eta	  bi	  paper	  itsasgarri	  banatuko	  dizkio.	  
- Ikasle	  bakoitzak	  10	  minutu	  izango	  ditu,	  banaka,	  folioan	  bururatzen	  zaizkion	  ideia	  

guztiak	  apuntatzeko	  proposatutako	  erronkari	  aurre	  egiteko.	  Jarraian,	  aukeratuko	  
ditu	  bi	  onenak	  eta	  paper	  itsasgarrietan	  idatziko	  ditu	  (ideia	  bana	  paper	  itsasgarri	  
bakoitzean).	  

!
	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  

¥ 3.	  urratsa.	  Eztabaida	  eta	  taldeko	  erabakia:	  “Zein	  ideia	  aukeratuko	  dugu	  praktikan	  
jartzeko?”	  
- Banakako	  denbora	  agortu	  eta	  gero,	  irakasleak	  ikasleei	  5-‐6	  kideko	  taldeetan	  

antolatzeko	  eskatuko	  die.	  Antolamendu	  hau	  libre	  izan	  daiteke	  (ikasleek	  antolatu	  
nahi	  duten	  moduan)	  edo	  ausaz	  (hainbat	  koloreetako	  gozokiak	  edo	  gometsak	  
erabiliz,	  kartetako	  paloak…).	  

- Antolatu	  ondoren,	  irakasleak	  taldeei	  galdera	  hau	  planteatuko	  die:	  “Lehenengoz,	  
talde	  bakoitzak	  azalduko	  ditu	  paper	  itsasgarrietan	  dauden	  banakako	  ideiak.	  
Jarraian,	  talde	  bakoitzak	  ideia	  bana	  aukeratuko	  du	  edo	  sortutakoen	  artean	  baten	  
beste	  aldaera	  bat.	  Horretarako	  denbora	  mugatua	  da:	  15	  minutu,	  luzatzeko	  
aukerarik	  gabe”.	  	  

!
Oharra:	  fase	  honek	  irauten	  duen	  bitartean,	  irakasleak	  talde	  bakoitzaren	  jarrera	  

aztertuko	  du:	  Nola	  antolatzen	  dira	  banakako	  ideiak	  batera	  jartzeko?	  Nola	  entzuten	  diote	  
elkarri?	  Zeintzuk	  dira	  “ideia	  onena”	  aukeratzeko	  erabiltzen	  dituzten	  estrategiak?	  Gatazkarik	  

sortzen	  da?	  Hala	  bada,	  nola	  kudeatzen	  dira?	  
	  

- Irakasleak,	  urrats	  hau	  bukatzeko,	  ziurtatuko	  du	  talde	  guztiek	  praktikan	  jartzeko	  
ideia	  definitu	  dutela.	  Aukerakoa	  da	  beste	  taldeekin	  partekatzea	  edo	  sekretua	  eta	  
suspentsea	  mantentzea.	  

	  

!
	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15-‐20	  minutu	  

¥ 4.	  urratsa.	  Materialaren	  banaketa	  eta	  taldeka	  ideia	  praktikan	  jartzea	  
- Talde	  bakoitzak	  material	  sorta	  bat	  jasoko	  du.	  
- Irakasleak	  esango	  die	  30	  minutu	  dituztela	  bere	  ideiari	  forma	  emateko.	  Talde	  

bakoitzak	  antolatuko	  ditu	  eginbeharrak,	  denborak…	  eta	  giroko	  musikak	  
lagunduko	  du	  talde	  bakoitzak	  bere	  lanean	  kontzentratzeko.	  

- 
!
Oharra:	  Gutxi	  gorabeherako	  denbora	  orientagarria	  da	  eta	  luzatu	  ahal	  izango	  

da	  aukeratutako	  erronkaren	  neurriaren	  arabera.	  	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabeheraa:	  30	  minutu	  

	  

	  

	  



1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean  

 

Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 
  23. orr. 

 

 

 

(jarraipena) 

2. dinamika. “Zer hobetuko zenuke ikasgelan?” Denon artean erronka bati 
erantzuten 

 

Dinamikaren garapena 

• 5. urratsa. Emaitzak partekatzea eta eztabaidatzea 

• Irakasleak talde bakoitzari bere lana adierazteko eskatuko dio. 

- Jarraian, ikasleek bere iritziak emango dituzte, azken emaitza 

baloratuko dute… eta beharrezkoa ikusten bada, proposamena 

adosten saiatuko dira, “politena”, “onena”, “erabilgarriena”, 

“ekologikoena”…(ikasleek jarri ahal dituzte baloratzeko irizpideak)  

�

Oharra: Erabiltzeko denbora, gehiago edo gutxiago izango da 
taldearen tamainaren eta taldeen kopuruaren arabera. 

 Denbora, gutxi gorabehera: 30 minutu 

Urratsez 
urrats: 

• 6. urratsa. Talde lanari eta ondorioei buruzko solasaldia. 

- Dinamika urrats garrantzitsu batekin bukatuko dugu: talde lanari 

buruzko eztabaida edo solasaldia. Eztabaida horrek balio izango 

du taldeak hausnartzeko eta parte hartzearekin zerikusia duten 
gai batzuez ohartzeko. 

- Irakasleak bideratu egingo du, taldearen gogoetan lagunduko du, 

bere hausnarketak eta interpretazioak gehituko ditu, eta sortzen 
diren ideia gakoak paper handi batean idatziko ditu. 

- Eztabaidan sor daitezkeen ideia edo gai batzuk: 

- Elkarrekin lan egitearen onurak, bakarrik egitearen kontrako 
argudioak. 

- Talde lanak ondo funtzionatzeko baldintzak: jarrerak, 
portaerak… 

- Taldea motibatzeko, ilusioz beteriko erronka konpartitzearen 
garrantzia. 

 

�

Oharra: Eztabaida bideratzean, garrantzitsua da irakasleak ikasleei 

denbora uztea ikasitakoari buruz hausnartzeko. Bidea ez da galdera 

zuzenak egitea, baizik eta taldeari lagundu bere gogoeta egitean eta 

sortzen diren gauzetan, galdera honen aurrean: “Zer ikasi duzu? Zertaz 

ohartu zara?”.Gainera komenigarria da irakasleak ikasleen gogoetara 

dinamikaren bere behaketak gehitzea, taldearekiko feed-back bezala. 

 

  Denbora, gutxi gorabehera: 30 minutu 



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

24. orr.

	  
	  
 

	  

	  

	  

3.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  kontzeptuaren	  horma-‐irudia.	  Zer	  da?	  Non	  hartzen	  duzu	  parte?	  
Zertarako?	  
	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	  

¥ Ikasleak	  banaka	  hausnartzea	  parte	  hartzearen	  kontzeptuaz.	  

¥ Talde	  bezala	  eraikitzea,	  talde	  lana	  egin	  ostean,	  taldeko	  erantzuna	  galdera	  
gako	  hauei:	  	  “Zer	  ulertzen	  duzu	  parte	  hartzea	  esaten	  duzunean?	  Non	  
hartzen	  duzu	  parte?	  Zertarako?”	  	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ Parte	  hartzea:	  zer	  den,	  non,	  zertarako.	  	  

Behar	  den	  denbora:	  	  

¥ 
!
Gomendioa:	  130-‐140	  minutu	  (saio	  bakar	  batean).	  

¥ 2	  saiotan	  banandu	  behar	  bada:	  
1.	  saioa:	  0-‐1-‐2-‐3	  urratsak.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  saioa:	  1.	  saioaren	  oroigarria	  eta	  4-‐5-‐6	  urratsak.	  

Gehieneko	  taldea:	   ¥ Ikasgela.	  

Zailtasuna:	   ¥ Erdia.	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ Paper	  handien	  sorta	  edo	  antzekoa.	  
¥ A-‐1	  neurriko	  kartoi	  meheak.	  
¥ Idazteko	  material:	  errotulagailu	  lodiak,	  margoak,	  artaziak,	  koloreetako	  paperak,	  zelo,	  

pegamentua...	  
¥ Hainbat	  koloretako	  paper	  itsasgarriak.	  
¥ Zinta	  isolatzailea.	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgelaren	  antolakuntza	  
- Aulki	  zirkulu	  bat,	  ikasleak	  eroso	  eserita	  egon	  daitezkeen.	  
- Gero	  taldeen	  dinamikan	  erabil	  daitezkeen	  mahaiak.	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamikaren	  aurkezpena	  
- Irakaslearen	  aurkezpen	  laburra,	  gaia	  eta	  dinamika	  adierazteko.	  

!
Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  	  

¥ 2.	  urratsa.	  Galdera	  gakoei	  buruz	  norberaren	  hausnarketa:	  Zer	  ulertzen	  duzu	  parte	  
hartzea	  esaten	  duzunean?	  Non	  hartzen	  duzu	  parte?	  Zertarako?”	  
- Irakasleak	  ikasle	  bakoitzari	  hainbat	  koloretako	  3	  paper	  itsasgarri	  banatuko	  dizkio.	  

Ikasle	  bakoitzak,	  paper	  bakoitzean	  aipatutako	  galderei	  erantzungo	  die:	  “Zer	  ulertzen	  duzu	  
parte	  hartzea	  esaten	  duzunean?	  Non	  hartzen	  duzu	  parte?	  Zertarako?”	  

!
Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

25. orr.

	  
	  
 

	  

	  

(jarraipena)	  

3.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  kontzeptuaren	  horma-‐irudia.	  Zer	  da?	  Non	  hartzen	  duzu	  parte?	  
Zertarako?	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 3.	  urratsa.	  Taldeko	  Scrabble	  “Zer	  ulertzen	  duzu	  parte	  hartzea	  esaten	  duzunean?”	  
galderari	  buruz.	  
- Irakasleak	  taldea	  bideratu	  eta	  taldeko	  kideak	  animatuko	  ditu	  paper	  handi	  sortaren	  

gainean,	  scrabble	  bat	  osatzera,	  parte	  hartzearen	  kontzeptua	  zerikusia	  duten	  
ideiekin.	  

- Horretarako,	  irakasleak	  letra	  handiz	  “parte	  hartzea”	  hitzak	  idatziko	  ditu	  eta	  
ikasleak	  animatuko	  ditu	  altxatzera	  eta	  erlazionatuta	  dauden	  kontzeptuak	  
gehitzera.	  Adibidez,	  ikasi,	  ekarpenak,	  aldatu,	  batu,	  entzun,	  eraiki…	  

- Ideiak	  agortzen	  direnean,	  eztabaida	  edo	  solasaldian	  sustatuko	  du,	  atera	  den	  
emaitzaren	  inguruan.	  	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  ikasle	  guztiak	  dinamika	  parte	  hartzea	  sustatuko	  du.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  40	  minutu	  

¥ 4.	  urratsa.	  “Non	  hartzen	  duzu	  parte?”	  “Eta	  zertarako?”	  galderei	  buruzko	  horma-‐
irudia”	  
- Irakasleak	  eskatu	  die	  ikasleei	  4-‐5	  pertsonako	  taldeetan	  banatzea.	  Antolamendu	  

hau	  libre	  izan	  daiteke	  (ikasleek	  antolatu	  nahi	  duten	  moduan)	  edo	  ausaz	  (zenbait	  
koloretako	  gozokiak,	  gometsak,	  kartetako	  paloak…	  erabiliz,).	  

- Antolatu	  ondoren,	  talde	  bakoitzari	  kartoi	  mehe	  bat	  eta	  idazteko	  materiala,	  agindu	  
honekin:	  “Talde	  bakoitzak	  nahi	  duen	  moduan,	  non	  hartzen	  duten	  parte	  
eguneroko	  egoeretan,	  zein	  arlotan,	  norekin	  eta	  zertarako”.	  Talde	  bakoitzak	  
izendatu	  beharko	  du	  ordezkari	  bat,	  gero	  lanaren	  emaitza	  besteei	  adierazteko.	  

- Talde	  lanaren	  denbora	  agortu	  ondoren,	  irakasleak	  animatuko	  du	  besteekin	  
partekatzera	  eta	  ateratzen	  diren	  ideia	  gakoak	  paper	  handi	  batean	  idatziko	  du.	  	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  taldeka	  modu	  autonomo	  batean	  funtzionatzea	  begiratuko	  du,	  

jarritako	  helburuei	  erantzunez,	  bideratuz…	  
Taldeen	  emaitzak	  partekatzerakoan,	  erabilgarri	  gerta	  daiteke	  paper	  handian	  ideiak	  

banatzea	  bi	  	  ideiaren	  inguruan:	  Non	  hartzen	  duzu	  parte”	  eta	  	  “Zertarako	  hartzen	  duzu	  
parte?”.	  

	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  45	  minutu	  

¥ 5.	  urratsa.	  Ideia	  gakoen	  sintesia	  
- Irakasleak,	  dinamika	  ixteko,	  dinamikan	  atera	  diren	  eta	  parte	  hartzearekin	  

zerikusia	  duten	  ideia	  gakoak	  sintetizatuko	  eta	  konpartituko	  ditu.	  	  
- Ikasleek	  ekarpenak	  egin	  ahal	  izango	  dituzte	  eta	  azken	  zati	  hau	  bere	  iritziekin	  

aberastu.	  

!
	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  

	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

26. orr.

	  
	  
 

	  

(jarraipena)	  

3.	  dinamika.	  Parte	  hartzearen	  kontzeptuaren	  horma-‐irudia.	  Zer	  da?	  Non	  hartzen	  duzu	  parte?	  
Zertarako?	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 6.	  urratsa.	  Ebaluazioa:	  nola	  sentitu	  gara	  dinamika	  honetan	  parte	  hartzerakoan?	  
- Irakasleak,	  ikasleen	  laguntzarekin,	  lurrean	  termometro	  bat	  marraztuko	  du	  (0tik	  

10era	  bitarteko	  eskala	  batekin)	  zinta	  isolatzaileaz.	  
- Ikasle	  bakoitza	  dagokion	  tenperaturan	  jarri	  beharko	  da,	  galdera	  honi	  erantzuten	  

duela:	  dinamika	  honetan	  parte	  hartzerakoan,	  nola	  sentitu	  gara?	  (adierazi	  0k	  oso	  
txarto	  esan	  nahi	  duela	  eta	  10ek,	  oso	  ongi).	  

- Gainera,	  taldearentzako	  ekarpen	  bezala,	  irakasleak	  ikasleen	  ebaluazioetara	  gehitu	  
ahal	  izango	  ditu	  dinamikari	  buruzko	  bere	  behaketak	  eta	  oharrak,	  taldearen	  
portaerari	  buruzkoak…	  

	  

!
	  	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabahera:	  5	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

1. maila. Sentsibilizazioa parte hartzean

27. orr.

	  
	  
 

	  

 
Materialak	  eta	  laguntzeko	  baliabideak	  

	  

Edukietan	  eta	  planteatutako	  dinamiketan	  laguntzeko,	  jarraian	  dokumentu	  batzuei	  buruzko	  
erreferentziak	  eta	  web	  gune	  batzuk	  aipatzen	  dira,	  bertan	  irakurketa,	  dokumentu	  eta	  proposamen	  
interesgarriak	  azaltzen	  dira.	  

Dokumentuak	  eta	  esteka	  interesgarriak	  “Sentsibilizazioa	  parte	  hartzean”	  1.	  mailan	  
sakontzeko	  
	  

¥ www.redasociativa.org/creandofuturo	  
Gazteriaren	  parte	  hartzearen	  web	  orria.	  Materialen	  deskarga	  atalean	  aipatzen	  diren	  materialen	  artean,	  
hauek	  azpimarratu	  nahi	  ditugu:	  

¥ Prestakuntzarako	  materialak.	  Etorkizuna	  sortu	  I	  
(http://redasociativa.org/crac/2012/03/01/materiales-‐formativos-‐creando-‐futuro/)	  

¥ Prestakuntzarako	  materialak	  Etorkizuna	  sortu	  II	  
(http://redasociativa.org/crac/2012/03/01/materiales-‐formativos-‐creando-‐futuro/)	  

	  

¥ www.alboan.org	  	  
Alboan	  GGKren	  web	  orria.	  Ikasgelan	  parte	  hartzea	  lantzeko	  material	  espezifikoak	  dituzte:	  
http://www.educacion.alboan.org/es/categories/1200/materials	  	  

	  

¥ www.cuadernointercultural.com	  	  
“Kultura	  arteko	  koadernoa”ren	  web	  orria.	  Kultura	  artekotasunarentzako	  eta	  kultur	  arteko	  hezkuntzarako	  
baliabideak.	  “Behar	  orokorrak	  eta	  bereziak”	  atalean,	  dinamika	  anitz	  eta	  parte	  hartzearen	  gaira	  molda	  
daitezkeen	  proposamenak.	  	  

http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-‐y-‐juegos/necesidades-‐generales-‐y-‐especiales/	  	  
	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

28. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

	  

	  
	  
Helburuak:	  zertarako?	  
	  
Maila honen helburuak hauek dira: 
 

 
 
Edukiak:	  zer?	  
	  
Parte	  hartzeak	  hainbat	  jarrera,	  trebetasun	  eta	  gaitasun	  eskatzen	  ditu.	  
	  
“Sentsibilizazioa	  parte	  hartzean”	  1.	  mailan	  adierazi	  den	  bezala,	  parte	  hartzeak	  hauxe	  esan	  nahi	  du:	  
zerbaiten	   “parte	   izan”,	   “parte	   hartu”.	   Baita	   “modu	   aktiboan	   egon”	   ere	   esan	   nahi	   du,	   gehitu,	  
ekarpenak	  egin,	  elkarri	  eragin,	  konprometitu,	  eraldatu,	  inplikatu…	  bizi!	  
	  
Beraz,	   definizio	   honetatik	   hurrengoa	   ondorioztatzen	   duguna:	   parte	   hartzeko,	   pertsonaren	   jarrera,	  
trebetasun	  eta	  gaitasun	  batzuk	  behar	  dira	  
	  
Trebetasunak	  eta	  gaitasunak	  aipatzen	  ditugunean:	  

¥ Maila	   pertsonalean:	   bere	   buruarekiko	   konfiantza,	   asertibitatea,	   malgutasuna,	   lidergoa,	  
komunikazioa,	  erantzukizuna,	  arazoen	  konponbideak,	  sormena…	  

¥ Talde	   mailan:	   parte	   hartzean,	   pertsonak	   beste	   pertsonei	   elkarri	   eragiten	   die	   helburu	   komun	  
batean	  oinarrituta.	  Zentzu	  honetan	  trebetasun	  sozialak	  giltzarriak	  dira,	  adibidez,	  enpatia,	  entzute	  
aktiboa,	   lan	   taldea,	   gatazken	   kudeaketa,	   malgutasuna,	   komunikazioa.	   Eta	   trebetasun	   horiek	  
beste	   pertsona	   batzuekin	   egin	   behar	   den	   talde	   lanarekin	   zerikusia	   dute,	   hots,	   emaitzen	  
lorpenarekin	  eta	  beste	  pertsonak	  mugiaraztearekin	  helburu	  komun	  bat	  lortzearren.	  

Eta	  aipatutako	  guztiak	  landu	  eta	  garatu	  ahal	  dira.	  
	  
Jarrera	  eta	  gaitasun	  horiek	  garatu	  ahal	  dira	  pertsonaren	  portaeran	  arituz	  eta	  arreta	  jariz.	  Bestela	  
esanda,	  bakarkako	  zein	  trebetasun	  sozialak	  ikasi	  ahal	  dira	  praktikan,	  ikusiz,	  modelatuz…	  eta	  hau,	  
dudarik	  gabe,	  berri	  ona	  da.	  
	  
Gainera,	  pertsona	  bakoitzak	  trebetasun	  guztiak	  garatu	  ahal	  ditu	  eta	  horretarako	  behar	  diren	  
baliabideak	  badauzka.	  Arreta	  jarri	  eta	  horren	  kontzientzia	  hartu	  egin	  behar	  dugu.	  Eta	  planteatzen	  
ditugun	  ariketek	  eta	  dinamikek,	  portaera	  konkretuetan	  zentratuta,	  horiek	  lortzeko	  lagundu	  ahal	  
digute.	  

2.	  maila.	  Parte	  hartzeko	  norberaren	  eta	  taldearen	  jarrerak	  	  

¥ Parte	  hartzeko	  beharrezkoak	  diren	  pertsonaren	  jarrerak,	  trebetasunak	  eta	  konpetentziak	  
probatzea	  eta	  horietan	  sakontzea.	  	  

¥ Bizitzan	  oinarritutako	  modu	  batean	  probatu	  eta	  sakontzea,	  ikasleek	  esperientzietatik	  eta	  
dinamiketatik	  sortzen	  diren	  trebetasunen	  eta	  konpetentzien	  bidez	  ikas	  dezaten.	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

29. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

	  
	  
Teknikak	  eta	  dinamikak:	  nola?	  
	  
Zenbait	  dinamika	  eskaintzen	  dizugu	  sorta	  ikasgelan	  lan	  egiteko,	  parte	  hartzeko	  beharrezkoak	  diren	  
banakako	  zein	  trebetasun	  sozialak	  lantzeko.	  
	  
Dinamika	  horietako	  bakoitzak	  gaitasun	  batzuetan	  gehiago	  sakontzea	  ahalbideratzen	  du	  eta	  ikasleen	  
taldeko	  errealitatean	  eta	  beharretan.	  Hori	  ikusita,	  irakasleak	  bat	  edo	  beste	  bat	  aukeratuko	  du,	  edo	  
batzuen	  konbinazio	  bat.	  

-‐	   1.	  dinamika.	  Denon	  artean	  gizakiaren	  irudia	  eraikitzen.	  

-‐	   2.	  dinamika.	  Haitza	  

-‐	   3.	  dinamika.	  Rol	  jokoa	  	  

-‐	   4.	  dinamika:	  Antolakuntza	  

-‐	   5.	  dinamika.	  Sormenari	  buruzko	  berotzeko	  ariketa	  laburrak	  

-‐	   6.	  dinamika.	  Sormenaren	  teknika	  sorta	  

Jarraian,	  bakoitzaren	  edukia	  zehaztuko	  da.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

30. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

	  

	  

1.	  dinamika.	  Denon	  artean	  gizakiaren	  irudia	  eraikitzen.	  
	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	   ¥ Ikasleak	  talde	  lanaren	  jarrerak	  bizitzea	  eta	  horiei	  buruz	  hausnartzea,	  
lidergoari,	  koordinazioari,	  komunikazioari	  eta	  plangintzari	  dagokionez.	  	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ Talde	  lana;	  koordinazioa;	  komunikazioa;	  plangintza.	  

Behar	  den	  denbora:	  	   ¥ Gomendioa:	  75	  minutu	  (saio	  bakar	  batean).	  
!

	  

Gehieneko	  taldea:	  
¥ 11	  kideko	  taldea.	  Gehiago	  izanez	  gero,	  dinamika	  egin	  daiteke	  paraleloki,	  

baina	  talde	  bakoitzean	  11	  pertsona	  egon	  behar	  dira.	  Bestela,	  soberan	  
daudenak	  dinamikaren	  behatzaile	  egon	  daitezke.	  

Zailtasuna:	  

¥ Erdia.	  Dinamika	  honetan	  kontuan	  hartu:	  

o Aurretik	  prestatu	  behar	  den	  material:	  txartelak.	  
o Behar	  den	  taldearen	  kopurua.	  
o Konfidentzialtasunaren	  eta	  isiltasunaren	  garrantzia,	  helburuak	  

lortzeko.	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ 11	  txartel.	  	  Bakoitzean	  letra	  argiz	  hurrengo	  agindua	  idatzita	  agertu	  behar	  da:	  
- 1.	  txartela:	  Folio	  batean	  pertsona	  baten	  enborra	  marraztu	  
- 2.	  txartela:	  Folio	  batean	  lepoa	  marraztu	  
- 3.	  txartela:	  Folio	  batean	  burua	  marraztu	  
- 4.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskuineko	  besoa	  marraztu	  	  
- 5.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskerreko	  besoa	  marraztu	  
- 6.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskuineko	  hanka	  marraztu	  
- 7.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskerreko	  hanka	  marraztu	  	  
- 8.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskuineko	  eskua	  marraztu	  	  
- 9.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskerreko	  eskua	  marraztu	  
- 10.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskuineko	  oina	  marraztu	  
- 11.	  txartela	  :	  Folio	  batean	  eskerreko	  oina	  marraztu	  

¥ Folio	  zuriak.	  
¥ Artaziak.	  
¥ Errotulagailuak	  edo	  arkatzak.	  
¥ Papelografoa	  edo	  antzekoa.	  
¥ Koloreetako	  paper	  itsasgarriak.	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

31. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

(jarraian)	  

1.	  dinamika.	  Denon	  artean	  gizakiaren	  irudia	  eraikitzen.	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgelaren	  antolaketa	  
- Mahai	  bat	  11	  aulkiz	  inguratuta,	  ikasleak	  modu	  erosoan	  eserita	  egoteko.	  

Behatzailerik	  baldin	  badago	  inguruan	  jarriko	  da	  (hobeto	  eserita	  eta	  isilik,	  
dinamikaren	  martxa	  ez	  eragozteko).	  

- Folioak,	  arkatzak,	  errotulagailuak	  eta	  artaziak	  mahai	  gainean.	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamikaren	  aurkezpena	  
- Irakaslearen	  aurkezpen	  laburra	  gaia	  eta	  dinamika	  adierazteko.	  
- Ikasle	  bakoitzari	  bi	  folio	  eta	  arkatza	  edo	  errotulagailu	  bat	  banatuko	  zaio.	  

!
Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  	  

¥ 2.	  urratsa.	  Gizakiaren	  irudiaren	  eraikitzeko	  lehenengo	  saiakera	  
¥ Irakasleak	  taldeari	  lehenengo	  agindua	  esango	  dio:	  “Dinamikaren	  fase	  honetan	  

debekatuta	  dago	  hitz	  egitea,	  bakoitzari	  bete	  beharreko	  agindu	  bat	  daukan	  txartela	  bat	  
emango	  diot.	  Zuen	  ikaskideek	  ikusi	  gabe,	  mahai	  gainean	  dagoen	  material	  erabiliz	  bete	  
behar	  duzue.	  Eta	  ausaz	  ikasle	  bakoitzari	  txartel	  bat	  emango	  dio.	  

!
Oharra:	  Irakaslea	  arduratuko	  da	  taldea	  isilik	  mantentzeaz	  eta	  marrazkiak	  edo	  

konfidentziak	  elkarri	  ez	  emateaz…	  
	  

- Talde	  osoak	  marrazketa	  bukatu	  duenean,	  irakasleak	  eskatu	  die	  bere	  marrazketak	  
paper	  handi	  batean	  itsasteko,	  zerbait	  denon	  artean	  eraikitzen	  (kasu	  honetan	  
gizakiaren	  irudia).	  Gerta	  daiteke	  gizakiaren	  irudi	  arraro	  bat	  agertzea,	  proportziorik	  
gabekoa,	  estilo	  ezberdinetakoa…	  eta,	  gerta	  daiteke	  ere	  gizakien	  zatiak	  ez	  direnak	  
agertzea.	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  utziko	  dio	  taldeari	  bere	  kudeaketa	  erabakitzen.	  

!
	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  

¥ 3.	  urratsa.	  Emaitzaren	  bateratze	  lana.	  
- Irakasleak	  taldea	  bideratu	  eta	  ikasleak	  animatuko	  ditu	  ideiei	  edo	  galderei	  buruz	  

gogoeta	  egitera,	  adibidez:	  
- Zergatik	  lortu	  dugu	  emaitza	  hau?	  Zer	  da	  gaiki	  ibili	  dena	  edo	  ez	  da	  ibili?	  
- Zer	  gertatzen	  da,	  talde	  batean	  edo	  parte	  hartzeko	  prozesu	  batean	  boterea,	  

informazioa	  (helburuei	  edo	  taldeko	  lanari	  buruzkoa…)	  pertsona	  baten	  
eskuetan	  daudenean?	  Nola	  lortu	  genezake	  emaitza	  hobea?	  

- Irakasleak	  paper	  handi	  batean	  taldearen	  parte	  hartzetik	  ateratzen	  diren	  ideia	  
nagusiak	  idatziko	  ditu.	  	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  taldeko	  kide	  guztiak	  eztabaidan	  ekarpenak	  egitea	  erraztuko	  du.	  Eta	  
komenigarria	  ikusten	  badu,	  ideiak	  edo	  galderak	  proposatuko	  ditu,	  bere	  behaketaren	  

emaitza	  bezala.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

32. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

(jarraian)	  

1.	  dinamika.	  Denon	  artean	  gizakiaren	  irudia	  eraikitzen.	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 4.	  urratsa.	  Gizakiaren	  irudia	  eraikitzeko	  bigarren	  saiakera	  
- 2.	  eta	  3.	  urratsetan	  ikasitakoa	  kontuan	  hartuta,	  irakasleak	  taldekoei	  hurrengo	  

agindua	  esango	  die:	  “Orain,	  dinamika	  eta	  helburuak	  ezagutzen	  dituzuenez,	  eta	  
daukazuen	  txartela	  mantenduz,	  ariketa	  berriro	  egin	  eta	  gizaki	  baten	  irudia	  eraiki”.	  	  

!
Oharra:	  Irakasleak	  utziko	  dio	  taldeari	  autonomiaz	  antolatzen,	  prozesu	  horretan	  sartu	  

gabe	  eta	  bere	  lana	  beste	  aspektu	  batzuen	  behaketan	  zentratuko	  du:	  
	  

- Nola	  antolatzen	  da	  taldea	  jarraitu	  beharreko	  bidea	  erabakitzeko?	  
- Nork	  edo	  nortzuk	  hartzen	  dute	  lidergoa	  azken	  irudiaren	  piezak	  

marrazterakoan?	  
- Nola	  garatzen	  da	  komunikazioa	  taldean?	  
- Zer	  papera	  hartzen	  du	  pertsona	  bakoitzak	  taldean?	  
- Gatazkarik	  sortzen	  da?	  Nola	  kudeatzen	  ditu	  taldeak?	  	  	  

	  
!

	  Denbora	  estimatua:	  10	  minutu	  

¥ 5.	  urratsa.	  Bateratze	  lana,	  sintesia	  eta	  dinamikaren	  amaiera.	  
- Irakasleak,	  bideratzaile	  lanean,	  taldea	  hausnarketara	  animatuko	  du	  eta	  aspektu	  

hauek	  azpimarratu:	  
- Zer	  emaitza	  lortu	  dugu?	  Lehenengo	  irudiaren	  aldean,	  zertan	  da	  ezberdina?	  
- Parte	  hartzaile	  eta	  talde	  bezala,	  nola	  izan	  da	  orain	  prozesua?	  Nola	  sentitu	  

zarete?	  
- Azkenean,	  zertan	  egin	  dugu	  hobera?	  Zer	  ondorio	  atera	  dezakegu?	  
- Posible	  izango	  litzateke	  beste	  urrats	  bat	  ematea?	  (ariketa	  errepika	  daiteke	  

hirugarren	  aldiz,	  baina	  taldeak	  helburua	  ere	  zehaztu	  eta	  gero,	  hau	  da,	  gizaki	  
baten	  irudia	  marraztu	  edo	  beste	  edozein	  gauza).	  

- Bateratze	  lana	  ideia	  nagusien	  eta	  taldean	  egin	  diren	  ekarpenen	  sintesi	  batekin	  
bukatuko	  da.	  

!
Oharra:	  eztabaidan,	  irakasleak	  paper	  handian	  taldearen	  hausnarketa	  eta	  ideia	  guztiak	  

idatziko	  ditu.	  Eta	  bere	  oharrak	  gehituko	  ditu,	  bere	  behaketaren	  lanetik	  abiatuta.	  

!
	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabeheratua:	  15	  minutu	  

¥ 6.	  urratsa	  (aukerakoa).	  Dinamikaren	  ebaluazioa	  
- Irakasleak	  dinamika	  bukatu	  ahal	  du	  ebaluazio	  bat	  egiten.	  Horretarako	  eta	  modu	  

errazean	  paper	  itsasgarri	  bat	  emango	  dio	  ikasle	  bakoitzari,	  hurrengo	  galderari	  
erantzuna	  eman	  diezaion,	  bai	  idatzita,	  bai	  beste	  era	  grafiko	  batez:	  “Egin	  dugun	  
dinamikan,	  zein	  da	  geratu	  zaizun	  mezua	  edo	  ideia	  gakoa?”	  

!
Oharra:	  dagoen	  denboraren	  arabera,	  irakasleak	  bateratze	  lana	  egingo	  du	  edo	  jasoko	  
ditu	  paper	  itsasgarriak	  gero	  lantzeko	  eta	  emaitzak	  berriro	  taldeari	  bueltatzeko	  beste	  

momentuan.	  	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

33. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	   	  

2.	  dinamika.	  Haitza	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	  

¥ Ikasleak,	  taldearekin	  batera,	  erabakiak	  hartzeko	  prozesu	  bat	  bizitzea,	  
bertan	  sormena,	  entzute	  aktiboa,	  sen	  kritikoa…	  erabili	  beharko	  dituela	  	  

¥ Une	  berean,	  zeharkako	  moduan	  bakarkako	  eta	  taldeko	  trebetasunak	  
lantzea:	  adibidez,	  elkarrekin	  konpartitutako	  lidergoa,	  koordinazioa,	  
irekitasuna…	  	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ Sormena,	  talde	  lana.	  	  

Behar	  den	  denbora:	  	   ¥ Gomendioa:	  60	  minutu	  (etengabeko	  saio	  batean).	  
!

	  

Gehieneko	  taldea:	   ¥ Ikasgela.	  

Zailtasuna:	  
¥ Erraza.	  Dinamika	  honetan	  kontuan	  hartu:	  

o Balioa	  eman	  eta	  suspense	  eta	  lehia	  osasuntsuaren	  puntu	  bat	  
mantendu,	  taldearen	  sormena	  	  sustatu	  eta	  erraztu	  ahal	  duena.	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ Tolstoy-‐ren	  testuaren	  fotokopiak	  (ikusi	  laguntzeko	  materiala,	  1.	  fitxa).	  
¥ Folioak	  edo	  kartoi	  meheak.	  
¥ Arkatzak	  edo	  errotulagailuak.	  
¥ Papelografoa	  edo	  antzekoa.	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgelaren	  antolaketa	  
- Aulki	  zirkulu	  bat,	  ikasleak	  eroso	  eserita	  egon	  daitezen,	  gero	  lan	  talde	  txikiak	  

sortzeko	  aukera	  izateko.	  	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamikaren	  aurkezpena	  
- Sarrera	  laburra,	  gaia	  eta	  dinamika	  aurkezteko.	  
- Ikasle	  bakoitzari	  Tolstoy-‐ren	  testua	  banatzea.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  5	  minutu	  	  

¥ 2.	  urratsa.	  Tolstoy-‐ren	  testua	  irakurri	  eta	  denon	  arteko	  erronkari	  ekitea	  
- Irakasleak	  ozenki	  irakurriko	  du	  Tolstoy-‐ren	  testua	  eta	  erronka	  planteatuko	  du:	  Zer	  

ideia	  berri	  bururatzen	  zaizkigu	  haitzaren	  arazoa	  konpontzeko?	  	  	  
- Lehenengoz,	  ikasle	  bakoitzak	  5	  minutu	  erabiliko	  ditu	  ideiak	  pentsatzeko.	  

Jarraian,	  irakasleak	  ikasleei	  eskatuko	  die	  4-‐5	  kideko	  taldeetan	  antolatzeko.	  Azpitalde	  
bakoitzak	  idazkari	  bat	  izendatu	  beharko	  du,	  oharrak	  hartzeko,	  eta	  bozeramaile	  bat.	  	  

!
	  	  Oharra:	  azpitaldeen	  banaketa	  libre	  izan	  daiteke	  (haiek	  antolatu	  daitezela)	  edo	  ausaz,	  

koloreetako	  gozokiak	  edo	  paperak	  erabiliz.	  
- Banatuta	  daudenean,	  azpitaldeek	  15	  minutu	  izango	  dituzte,	  bakarkako	  ideiak	  

konpartitzeko	  eta	  proposamen	  berriak	  pentsatzeko.	  Idazkariak	  denak	  kartoi	  mehe	  
batean	  idatziko	  ditu.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  20	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

34. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

(jarraian)	  

2.	  dinamika.	  Haitza	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 3.	  urratsa.	  Konponbide	  ideien	  bateratze	  lana.	  	  
- Irakasleak	  taldea	  bideratu	  ditu	  eta	  azpi	  talde	  bakoitzari	  eskatuko	  dio	  pentsatutako	  

ideiak	  konpartitzeko,	  papelografoa	  batean	  idatziz.	  	  
	  

!
	  Oharra:	  Adibidez	  gauza	  hauekin	  zerikusia	  duten	  ideiak	  ager	  daitezke:	  

- Haitzaren	  estetika	  edo	  erabilgarritasunaren	  hobekuntza:	  haitza	  dekoratzea,	  
umeentzako	  txirristak	  eraikitzea…	  

- Haitzaren	  ezinbesteko	  zatia	  apurtu:	  azpitik	  tunel	  bat	  eraiki.	  
- Komunitateko	  kideak	  inplikatzea:	  bakoitzak	  mailu	  bat	  eskuan	  duela	  joatea,	  

haitzaren	  zatitxo	  bat	  apurtzera	  (balio	  ekonomikoa	  gutxitu	  egingo	  litzateke).	  
- Haitzetik	  onurak	  ateratzen	  saiatu,	  bere	  haustura	  finantziatzeko:	  haitzaren	  

zatiak	  saldu,	  Berlineko	  harresian	  egin	  zen	  moduan.	  
	  

- Bukatzeko,	  irakasleak	  taldearekin	  konpartituko	  du	  Tolstoy-‐ren	  proposamena	  ere:	  
zuloa	  egin,	  lurra	  atera	  eta	  haitza	  lurperatu.	  

	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  20	  minutu	  

4.	  urratsa.	  Taldearen	  hausnarketarako	  denbora.	  
- Taldeko	  eztabaida	  eta	  solasaldirako	  denbora,	  ariketak	  sortarazi	  dituen	  galderei	  

buruz:	  
- Nolakoa	  izan	  da	  taldean	  lan	  egitea?	  
- Zer	  onurak	  dauzka	  “elkarrekin	  pentsatzeak”?	  
- Zer	  eskatzen	  du	  sormenak?	  (irekitasuna,	  iritzia	  atzeratzea,	  pixka	  bat	  haratago	  

joatea”…)	  Eta,	  zer	  eskaintzen	  du?	  (ideia	  berriak,	  proposamen	  ezberdinak	  eta	  
ez	  betikoak,	  “erronka	  bat,	  hamaika	  konponbide”…).	  

- 
!
Oharra:	  Irakasleak	  taldearen	  gogoetei	  bere	  behaketak	  eta	  oharrak	  gehitu	  

ahal	  izango	  dizkie.	  

!
	  	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  

	  

	  



2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak 

Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 
  35. orr. 

 
 

 

3. dinamika. Rol jokoa 
 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Ikasleek trebetasun sozialak garatzea, hala nola, gaitasun 

kritikoa eta enpatia sustatzea (bestearen azalean sartu 

hobeto ulertzeko) 

• Ikasleek talde lanaren prozesu labur bat probatzea eta 

erabakiak hartzea bakarkako kontzientziatik hartuta zein 

beste pertsona batzuekin elkarri eraginez.   

• Inprobisaziorako gaitasuna indartzea eta “in situ” arazoak 

konpontzekoa , bakoitzaren trebetasunen eta taldearen 

laguntzaren arabera. 

Gako-hitzak: 
• Rol-jokoa, enpatia, entzute aktiboa, gatazka konpontzeko 

elkarrizketa eta eztabaida. 

Behar den denbora:  

• Gomendioa: 110 minutu (gutxienez eta etengabeko saio 

batean).  

• Kasu honetan ez da komenigarria saioa zatitzea. 

Gehieneko taldea: 

• Aldagarria, gaia eta rolen arabera. Posible da antzezpen 

bat egitea eta bertan pertsona bakoitzak paper bat hartzea 

edo paperak azpitaldeen artean banatzea, gero azpitalde 

horiek bere “aktore” izango dira antzezpenean.  

Era berean, zenbait gai batera landu daitezke, talde 

batzuetan (gero bateratze saio batean eta bertan 

antzezpen guztiak konpartitu).  

Zailtasuna: 

• Erdia. Dinamika honetan kontuan hartu: 

o Behar den esparrua: oholtza… 

o Taldearen mugimendua eta dinamika: prestatzeko 

fasean antzezteko… 

o Ikasleaen profila ezberdinak zaindu, antzezteko 

aurretiko jarrerei buruz. 

 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 

materialak: 

• Aukeratutako gaiari buruzko informazioa duen testu bat eta horri 

buruz antzezpena egingo da. Adibidez, “Botoa ematen ez duenak oker 
jokatzen du? (ikusi laguntzeko materiala, 2. fitxa). 

• Antzezteko paper edo rol askoren fitxak. 

• Oholtza, ikasleak bere antzezpena egiteko.. 

• Papelografoa edo antzekoa. 

• Paper biribilkia, “ebaluazioaren tapiza” egiteko. 

• Errotulagailuak. 

• 0 urratsa. Ikasgelaren antolaketa 

- Aulki zirkulu bat, ikasleak eroso eserita egon daitezen, gero lan 
talde txikiak sortzeko aukera izateko.. 

 

 

 

Urratsez 

urrats: • 1. urratsa. Dinamikaren aurkezpena 

- Sarrera laburra, gaia eta dinamika aurkezteko. 



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

36. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

(jarraian)	  

3.	  dinamika.	  Rol	  jokoa	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamikaren	  aurkezpena	  
- Oinarrizko	  informazioa	  eta	  rol-‐jokoaren	  arauak	  dituen	  testua	  banatu	  eta	  irakurri.	  

Laburbilduta:	  
- Rol-‐jokoaren	  helburua	  da	  gai	  bati	  buruz	  eztabaidatzea	  eta	  hausnartzea,	  

ikuspuntu	  ezberdinetatik	  	  hasita.	  
- Horretarako,	  ikasle	  batzuek	  edo	  azpitalde	  batzuek	  aurretik	  emandako	  rolen	  

gaineko	  ikuspuntu	  ezberdin	  horiek	  defendatuko	  dituzte,.	  
- Talde	  bat	  dinamikaren	  behatzaile	  	  izendatuko	  da;	  bere	  lana	  ariketaren	  

garapenean	  erne	  egotea	  da,	  honako	  aspektu	  hauek	  kontrolatzeko:	  Nola	  
landu	  ditu	  talde	  bakoitzak	  bere	  argudioak?	  Nola	  antzeztu	  ditu?	  Zer	  jarrera	  
izan	  dute	  eztabaidan?	  

- Eta	  beste	  aukera	  bat	  da,	  taldearen	  kide	  gehienak	  ikusle	  egotea,	  azpitalde	  edo	  
ikasleek	  bere	  argudioez	  konbentzitzen	  saiatuko	  direnak.	  

!
Oharra:	  irakasleak	  hurrengoak	  azpimarratuko	  ditu	  bereziki:	  

- Itxura	  joko	  bat	  da	  eta	  horregatik	  pertsona	  bakoitza	  dagokion”egoeran”	  jarri	  
behar	  da	  eta	  argudioekin	  bete	  bere	  jarrera	  defenditzeko	  (errealitatean	  hala	  
uste	  badu	  edo	  ez).	  

- Ororen	  gainetik,	  pertsonen	  eta	  taldeen	  jarrerei	  errespetua	  gorde	  egin	  behar	  
zaie..	  	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  

¥ 2.	  urratsa.	  Antzezpena	  prestatzea	  
¥ Ikasle	  edo	  azpitalde	  bakoitzak	  bere	  papera	  irakurriko	  du	  eta	  emandako	  rola	  

defenditzeko	  estrategia	  prestatuko	  du.	  
- Behatzaileen	  taldeak	  azpitalde	  bakoitzaren	  lana	  aztertzen	  du.	  Ikusleen	  taldea,	  

baldin	  badago,	  zain	  egongo	  da.	  

!
	  Oharra:	  irakasleak	  ikasle	  guztien	  parte	  hartze	  aktiboa	  sustatuko	  du.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  

¥ 3.	  urratsa.	  Rol	  jokoaren	  moderatutako	  antzezpena.	  	  
- Irakasleak	  eztabaidaren	  moderatzailearen	  lana	  beteko	  du.	  

- Lehenengoz,	  ikasleak	  edo	  azpitaldeko	  ordezkariak	  hartutako	  gaiari	  buruzko	  
bere	  ikuspuntua	  azalduko	  du	  3-‐5	  minutuan.	  Azalpen	  horrek	  iraun	  bitartean	  
inork	  ezin	  izango	  du	  eztabaida	  moztu.	  	  

- 
!
Oharra:	  eztabaidan	  laguntzeko,	  papelografo	  batean	  alde	  bakoitzaren	  	  

argudio	  nagusiak	  jasotzea	  interesgarria	  izan	  daiteke.	  
	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

37. orr.

	  
	  

	  
	  
	  

	  

(jarraian)	  

3.	  dinamika.	  Rol	  jokoa	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

- Jarrera	  guztiak	  azaldu	  ondoren,	  ordezkariek	  galderak	  konpartitu	  ahal	  dituzte,	  
irakasleak	  moderatuta.	  

- Ikusle	  talderik	  baldin	  badago,	  galderak	  planteatu	  ahal	  izango	  ditu.	  Iritzia,	  
modu	  antolatuan.	  	  

!
	  	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  45	  minutu	  

¥ 4.	  urratsa.	  Azken	  solasaldia,	  rol-‐jokoaren	  garapenari	  eta	  emaitzari	  buruzkoa	  
- Taldeko	  eztabaida	  eta	  solasaldirako	  denbora,	  dinamika	  nola	  joan	  den	  ikusteko.	  
- Eztabaida	  orientatzeko	  galdera	  batzuk:	  

- Nola	  	  sentitu	  zarete	  zuen	  taldeetan?	  
- Nolakoa	  da	  “bestearen	  azala	  barruan	  sartzea”,	  enpatikoa	  izatea?	  
- Zer	  esan	  nahi	  du	  entzute	  aktiboak?	  Zer	  gertatzen	  da	  aktiboki	  entzuten	  

denean?	  
- Zeintzuk	  dira	  jarrera	  positiboak	  eztabaidarako,	  ikuspuntu	  ezberdinak	  

elkartrukatzeko	  eta	  bateratze	  puntuak	  bilatzeko?	  Eta,	  alderantziz,	  zeintzuek	  
oztopatzen	  dute?	  

- Zer	  zentzu	  dauka	  honek	  guztiak	  talde	  lanean	  eta	  parte	  hartzeko	  lanean?	  	  
Oharra:	  Irakasleak	  taldearen	  gogoetei	  bere	  ekarpenak	  gehitu	  ahal	  izango	  dizkie,	  
behaketatik	  eta	  taldearekiko	  egindako	  bideratzaile	  lanetati	  ateratakoak.	  

!
	  	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  20	  minutu	  

¥ 5.	  urratsa.	  Dinamikaren	  ebaluazioa	  “tapiza	  magikoarekin”	  
- Dinamika	  ebaluazio	  batekin	  bukatuko	  da.	  
- Horretarako,	  irakasleak	  paper	  handi	  bat	  horma	  batean	  edo	  lurrean	  jarriko	  du.	  
- Ikasle	  partehartzaile	  bakoitzak	  idatzita	  edo	  era	  grafiko	  batean	  bere	  ebaluazioa	  

jarriko	  du,	  nola	  sentitu	  den,	  zer	  ikasi	  duen,	  zer	  eramaten	  duen…	  tapizean.	  
- Dagoen	  denboraren	  arabera,	  irakasleak	  atera	  diren	  ideiak	  bateratzea	  sustatuko	  

du.	  

!
	  	  	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak

38. orr.

	  

	   .	  

	  

4.	  dinamika:	  Antolakuntza	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	   ¥ Ikasleak	  talde	  lanari,	  plangintzari	  eta	  lidergoari	  buruz	  gogoeta	  egitea	  eta	  
probatzea	  parte	  hartzeko	  arloan.	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ Talde	  lana;	  plangintza,	  antolakuntza	  eta	  koordinazioa;	  sormena.	  

Behar	  den	  denbora:	  	   ¥ Gomendioa:	  70-‐80	  minutu.	  (etengabeko	  saio	  batean)	  
!

	  

Gehieneko	  taldea:	   ¥ Ikasgela.	  

Zailtasuna:	  
¥ Erraza.	  Dinamika	  honetan,	  kontuan	  hartu:	  

o Hasierako	  fasean	  sor	  daitekeen	  iskanbila,	  azpitaldeko	  bakoitza	  
bere	  lanean	  zentratu	  arte.	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ Papelografoa	  edo	  antzekoa.	  
¥ Talde	  bakoitzarentzako	  “kit”	  bat	  eta	  barruan:	  artaziak,	  itsasgarria	  edo	  zeloa,	  folio	  

batzuk	  (adibidez	  4)	  eta	  kartoi	  mehe	  bat	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgela	  antolatzea	  
- Aulki	  zirkulu	  bat,	  ikasleak	  eroso	  eserita	  egon	  daitezen,	  gero	  lan	  talde	  txikiak	  

sortzeko	  aukera	  izateko	  eta	  mahai	  lagungarri	  batzuk.	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamika	  aurkeztea	  
- Sarrera	  laburra,	  gaia	  eta	  dinamika	  aurkezteko.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  5	  minutu	  	  

¥ 2.	  urratsa.	  Talde	  lana	  
- Irakasleak	  eskatuko	  die	  ikasleei	  gehienez	  8	  pertsonako	  taldeetan	  antolatzeko.	  	  	  

Oharra:	  azpitaldeen	  banaketa	  libre	  izan	  daiteke	  (haiek	  antolatu	  daitezela)	  edo	  ausaz,	  
koloreetako	  gozokiak	  edo	  paperak	  erabiliz.	  

- Talde	  bakoitza	  mahai	  baten	  inguruan	  jarriko	  da	  eta	  ikasle	  bat	  izendatu	  beharko	  du	  
behatzaile	  lanak	  egiteko.	  Bere	  lana	  izango	  da	  taldea	  nola	  antolatzen	  den	  ikustea,	  
erronkari	  aurre	  egiteko.	  	  

- Irakasleak	  talde	  bakoitzari	  materialen	  “kit”a	  emango	  dio	  eta	  aurre	  egiteko	  erronka	  
planteatuko	  die:	  “10	  minutu	  dituzue-‐	  15	  izan	  daitezke-‐	  hegazkinak	  (edo	  beste	  
edozein	  objektua)	  eraikitzeko.	  Produkzio	  handiena	  duen	  taldeak	  irabaziko	  du.	  	  

!
Oharra:	  produkzio	  denboran,	  irakasleak	  talde	  bakoitzak	  jarraitzen	  duen	  estrategia	  

begiratuko	  eta	  apuntatuko	  du	  eta,	  aldi	  berean,	  talde	  guztiek	  arauak	  jarraitzeaz	  arduratuko	  
da.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  15	  minutu	  
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	   .	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(jarraian)	  

4.	  dinamika:	  Antolakuntza	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 3.	  urratsa.	  Produkzioa	  bateratzeko	  lana	  	  
- Denbora	  agortu	  ondoren,	  talde	  bakoitzak	  besteekin	  bere	  “produkzioa”	  

konpartituko	  du	  eta	  baita	  dinamikan	  jarraitu	  duen	  bidea	  ere:	  nola	  antolatu	  dira,	  
zein	  papera	  izan	  du	  taldeko	  kide	  bakoitzak,	  zer	  arazo	  agertu	  dira…	  	  

- Horretarako:	  
- Irakasleak	  eskatuko	  du	  talde	  bakoitzak	  ozenki	  objektuen	  kopurua	  esateko.	  

Azalpenerako	  ordena	  beherakorra	  izango	  da,	  hau	  da,	  lehenengo	  gehien	  egin	  
duena	  eta	  azkena	  gutxien	  egin	  duena.	  	  

- Taldeko	  ikasleek,	  behatzaileak	  izan	  ezik,	  bere	  esperientzia	  talde	  handiarekin	  
konpartituko	  dute	  eta	  jarraian,	  behatzaileak	  bere	  kanpoko	  ikuspuntua	  
emango	  du.	  Horrela	  talde	  bakoitzak	  bere	  ikuspuntua	  emango	  du.	  	  

- Irakasleak	  papelografo	  batean	  talde	  lanaren	  inguruan	  sortu	  diren	  ideia	  nagusiak	  
apuntatuko	  ditu,	  eta	  aberastuz	  joango	  da	  bateratze	  lana	  aurrera	  doan	  heinean.	  
Ikasle	  baten	  laguntza	  eskatu	  ahal	  du	  lan	  honetan.	  	  	  

!
	  	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  30-‐40	  minutu	  	  

¥ 4.	  urratsa.	  Taldeko	  eztabaida	  
- Taldeko	  eztabaidarako	  eta	  solasaldirako	  denbora,	  dinamika	  nola	  garatu	  den	  

ikusteko.	  	  
- Eztabaida	  gidatzeko	  galdera	  edo	  puntu	  hauek	  erabil	  daitezke:	  

- Parte	  hartuz	  erronka	  edo	  lorpen	  bat	  lortzeko,	  lehenengo	  urratsa	  da	  
elementu	  batzuk	  ondo	  definitzea:	  helburu	  garbia	  eta	  denon	  artean	  
hautatzea,	  lana	  ondo	  planifikatzea,	  eginbeharrak,	  erantzukizunak	  eta	  taldeko	  
rolak	  izendatzea,	  baliabideak	  modu	  eraginkorrean	  erabiltzea…	  	  

- Parte	  hartzeko	  eta	  talde	  lanerako	  oinarrizko	  trebetasun	  batzuk:	  plangintza,	  
entzute	  aktiboa,	  erantzukizuna,	  autokritika,	  malgutasuna,	  ezaguerak	  
elkarbanatu,	  sormena…	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  20	  minutu	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak
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	   .	  

	  

5.	  dinamika.	  Sormenari	  buruzko	  berotzeko	  ariketa	  laburrak	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	   ¥ Ariketa	  errazen	  bidez	  irekitasuna,	  malgutasuna	  eta	  pentsamendu	  
kreatiboaren	  gogamen	  egoera	  sustatzea.	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ Sormena.	  

Behar	  den	  denbora:	  	   ¥ 15-‐20	  minutu	  ariketa	  bakoitzerako	  (gutxi	  gorabehera).	  	  

Gehieneko	  taldea:	   ¥ Ikasgela.	  

Zailtasuna:	   ¥ Erraza.	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ Papelografoa	  edo	  antzekoa.	  
¥ Folioak.	  
¥ Ordenagailua	  edo	  proiektagailua.	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgela	  antolatzea	  
- Aulki	  zirkulu	  bat,	  ikasleak	  eroso	  eserita	  egon	  daitezen,	  gero	  lan	  talde	  txikiak	  

sortzeko	  aukera	  izateko.	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamika	  aurkeztea	  
- Sarrera	  laburra,	  gaia	  eta	  dinamika	  aurkezteko.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  5	  minutu	  	  

¥ 2	  urratsa.	  Ariketa	  laburren	  edo	  erronka	  kreatiboen	  garapena:	  
	  

- 1.	  ariketa:	  Zer	  egin	  dezakegu	  honekin?	  
- Irakasleak	  hauetako	  galdera	  batzuk	  eskainiko	  dizkio	  taldeari,	  eta	  5	  minutuan	  

ahal	  diren	  galdera	  gehienak	  jasoko	  ditu:	  
Zer	  egin	  dezakegu	  zapata	  gorriz	  betetako	  kamioi	  batekin?	  
Zer	  erosi	  ahal	  dugu	  euro	  batekin?	  
Zer	  erabilera	  ezberdin	  eman	  ahal	  diogu	  euritako	  bati?	  

!
	  Oharra:	  irakasleak	  argi	  utziko	  du	  helburua	  dela	  ahalik	  eta	  ideia	  gehien	  lortzea	  eta	  ez	  

onenak.	  Beharrezkoa	  da	  iritzia	  atzeratzea	  eta	  horregatik,	  ideia	  guztiak	  baliagarriak	  dira.	  
Irakasleak	  idatziko	  ditu	  sortzen	  diren	  ideia	  guztiak.	  

	  
- 2.	  ariketa:	  “Papera	  eraldatu”	  

- Irakasleak	  ikasle	  bakoitzari	  folio	  zuri	  bat	  banatuko	  dio	  eta	  hauxe	  eskatuko	  du:	  
Har	  ezazue	  orria	  eta	  5	  minutuan	  paperaren	  5	  aldiz	  eraldatu	  behar	  duzue	  
(adibidez	  eta	  pista	  bat	  emateagatik,	  hegazkina,	  pilota,	  erruloa…).	  	  	  

!
	  Oharra:irakasleak	  ikasleak	  animatuko	  ditu	  honetara:	  kantitateak	  lehentasuna	  izatera	  
kalitatearen	  kontra,	  dibergentzia	  (ideia	  gehiago,	  proposamen	  gehiago,	  gehiago…),	  

konbergentziaren	  kontra	  (ideia	  onena,	  aukeraketa,	  irudi	  landuenak).taldearen	  jariotasuna	  
lantzea	  da	  helburua	  gero,	  parte	  hartzea	  errazten	  den	  gogamen	  egoera	  sustatzeko.	  	  
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	   .	  

	  

(jarraian)	  

5.	  dinamika.	  Sormenari	  buruzko	  berotzeko	  ariketa	  laburrak	  
	  

Dinamikaren	  garapena	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 2	  urratsa.	  Ariketa	  laburren	  edo	  erronka	  kreatiboen	  garapena:	  
	  

- 3.	  ariketa:	  “Zer	  ikusten	  duzu?	  Ilusio	  optikoak”	  
- Irakasleak,	  proiektagailu	  batez,	  ilusio	  optikoak	  proiektatuko	  ditu	  (interneten	  

adibide	  asko	  aurki	  daitezke),	  eta	  taldekoei	  galdetuko	  die:	  zer	  ikusten	  duzu?	  
	  

!
	  Oharra:	  kasu	  honetan,	  irakasleak	  taldearekin	  konpartituko	  ditu	  ariketaren	  ikasketak,	  

hala	  nola:	  
Errealitatea	  baten	  aurrean,	  pertsona	  ezberdinek	  ikuspuntu	  ezberdinak	  izan	  ditzakete.	  
Horregatik	  garrantzitsua	  da	  enpatia	  erabiltzea,	  bestearen	  lekuan	  jartzea,	  eta	  ororen	  

gainetik	  errealitatea	  ikusteko	  edo	  bizitzeko	  beste	  erak	  egon	  daitezkeela	  kontuan	  hartzea.	  	  
	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10-‐15	  minutu	  ariketa	  bakoitzeko.	  

	  

	  

	  



Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa

2. maila. Parte hartzeko norberaren eta taldearen jarrerak
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	   .	  

	  
	  

6.	  dinamika.	  Sormenaren	  teknika	  sorta	  
	  

Ezaugarri	  nagusiak	  

Helburuak:	  

¥ Ariketa	  praktikoen	  bidez,	  sormena	  probatzea	  eta	  trebatzea,	  propio	  
hobetu	  eta	  garatu	  ahal	  den	  jarrera	  den	  neurrian.	  

¥ Sormenean	  erabili	  behar	  diren	  bi	  pentsamendu	  mota	  lantzea	  modu	  
espezifikoan:	  pentsamendu	  dibergentea	  eta	  konbergentea.	  

Gako-‐hitzak:	   ¥ Sormena,	  dibergentzia	  eta	  konbergentzia;	  brainwriting;	  SCAMPER.	  

Behar	  den	  denbora:	  	   ¥ Aldakorra,	  aukeratutako	  teknikaren	  arabera.	  
!

	  

Gehieneko	  taldea:	   ¥ Ikasgela.	  

Zailtasuna:	   ¥ Erdia.	  

	  

Dinamikaren	  garapena	  

Behar	  diren	  
materialak:	  

¥ Papelografoa	  edo	  antzekoa.	  
¥ Folio	  zuriak.	  
	  
OHARRA:	  materiala	  konkretua	  aldatuko	  da	  aukeratutako	  teknikaren	  arabera.	  

Urratsez	  urrats:	  

¥ 0	  urratsa.	  Ikasgelaren	  antolaketa	  
- Aulki	  zirkulu	  bat,	  ikasleak	  eroso	  eserita	  egon	  daitezen,	  gero	  lan	  talde	  txikiak	  

sortzeko	  aukera	  izateko.	  

¥ 1.	  urratsa.	  Dinamikaren	  aurkezpena	  
- Sarrera	  laburra,	  gaia	  eta	  dinamika	  aurkezteko,	  aukeratutakoaren	  arabera.	  
- Irakasleak	  taldeko	  kideekin	  sormenezko	  pentsamenduaren	  jokoaren	  oinarrizko	  

arauak	  konpartituko	  ditu:	  
- Sormenaren	  ariketa	  batean	  gaudenean,	  pentsamendu	  dibergentearen	  

momentuak	  ezberdindu	  behar	  dira,	  pentsamendu	  konbergentetik	  aldenduz.	  
Dibergentzian	  egoteak	  (<	  ikurrak,	  irekitasuna)	  esan	  nahi	  du	  burua	  irekitzea,	  
ideiak	  proposatzea,	  iritzia	  atzeratzea,	  “zenbat	  	  eta	  ideia	  gehiago,	  orduan	  eta	  
hobeto”,	  ez	  iragaztea	  baliagarriak	  diren	  ala	  ez	  aztertuz…	  
Eta	  konbergentziara	  pasatzen	  garenean,	  aldiz,	  (>	  ikurra,	  ixtearena),	  
aukeratzen	  saiatzen	  gara,	  alternatiba	  ezberdinak	  ebaluatzen	  eta	  aukera	  
onena	  bilatzen,	  jarritako	  irizpideen	  eta	  helburuen	  arabera.	  	  

- Horrela	  abda,	  beharrezkoa	  da	  taldea	  egotea,	  aldi	  berean,	  dibergentzian	  eta	  
konbergentzian,	  bestela	  ez	  da	  ibiltzen!	  

- Halaber,	  teknika	  batzuk	  egokiagoak	  dira	  dibergentziaren	  faserako	  eta	  beste	  
batzuk	  hobeto	  ibiltzen	  dira	  konbergentziaren	  fasean.	  

!
	  Denbora,	  gutxi	  gorabehera:	  10	  minutu	  	  
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(jarraian) 

6. dinamika. Sormenaren teknika sorta 
 

Dinamikaren garapena 

Urratsez 

urrats: 

• 2. urratsa. Fase dibergenterako (irekitasuna) aukeratutako 

teknikaren garapena:  BRAINWRITING 

- Irakasleak, taldearekin batera, ideia ezberdinak bilatzea eskatzen 
duen erronka bat definituko du.  

�

Oharra: Adibide batzuk: 

- Zer ideia bururatzen zaizkigu ikastetxea hobetzeko? 

- Zer egin dezakegu etxean soberan daukagun arroparekin, 
edo beste objektuekin? 

- Nola eta zer egingo genuke ikasgela leku atseginagoa, 
erakargarriagoa, gureagoa izateko? 

 

- Jarraian, bideratu eta taldeari lagunduko dio teknika eta bere 
urratsak martxan jartzen: 

- Irakasleak eskatuko die gehienezko 6-8 pertsonako taldeetan 
antolatzeko.  

�

 Oharra: azpitaldeen banaketa libre izan daiteke (haiek antolatu 

daitezela) edo ausaz, koloreetako gozokiak edo paperak erabiliz. 

 

- Pertsona bakoitzak folio zuri bat eta boligrafoa izango ditu. 

Irakasleak esan bezain pronto, denbora konkretu batean (2-3 

minutuan), pertsona bakoitzak folioan idatzi beharko ditu 

bururatzen zaizkion ideiak, planteatutako erronkari aurre 
egiteko. 

- Jarritako denbora pasa eta gero, irakasleak eskatuko die 

taldeko pertsonei papera haien artean aldatzeko (ausaz edo 

bakoitzak bere eskuinean duen pertsonari folioa emanez, 

adibidez). Pertsona bakoitzak ahopean, irakurriko ditu jaso 

duen folioan dauden ideiak eta bururatzen zaizkion ideia 

berriak gehituko ditu (aberastu ahal dutenak, zerikusia izan 

ahal dute edo ez).  

- Paperak berriro elkarri trukatu zenbaitetan, bideratzaileak 

ideiak agortu direla ikusi arte. 

- Ideien trukea bukatu ondoren, guztiak papelografoan jarriko 
dira.  

 

�

 Oharra: dagoen denboraren arabera, momentuan idatz daiteke, edo, 

denborarik ez balego, irakasleak ikasleen laguntzarekin jasotako ideiak 

prozesatu ahal izango ditu, gero, beste saio batean, aukeratzeko, 

adibidez, aproposenak, erabilgarrienak, kreatiboenak… hau 

konbergentziaren fasea izango litzateke. Aukeratzeko zenbait teknika 

aplika daitezke: botaketa, irizpideak ezartzen eta adostasuna lortzen 

saiatu… 

 

 Denbora, gutxi gorabehera: gutxienez 30 minutu  
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44.orr 

(jarraian) 

6. dinamika. Sormenaren teknika sorta 

Dinamikaren garapena 

Urratsez 

urrats: 

• 2. urratsa. Fase dibergenterako (irekitasuna) aukeratutako 

teknikaren garapena:  SCAMPER 

- Irakasleak taldearekin batera hobetu nahi den produktu, zerbitzu 
edo ideia bat aukeratuko du.  

�

Oharra: Adibide batzuk: 

- Produktuak: Zer hobetu ahal diogun euritako honi? (beste 

objektu batzuen aukerak: karpeta bati, ikasgelako mahai 
bati, telefono mugikorrari… motibatzen dituen zerbait).  

- Zerbitzuak: Nola hobetu liteke atsedenaldirako denbora?  

- Gomendio bezala eta oro har, hasieran errazagoa gertatzen 
da produktuei aplikatzea.  

 

- Jarraian bideratu eta taldeari lagunduko dio teknika eta bere 
urratsak aplikatzen. Kasu honetan taldearen funtzionamendua 
denak elkarrekin egiten da.  

- Irakasleak taldekoei adieraziko die SCAMPER hitza betetzen 
duten hizkien esanahia: 

S= ORDEZKATU (S  sustituir). Zer ordezkatu ahal diogu 
produktu edo zerbitzu honi? 

C= KONBINATU (C combinar)  Ideia ezberdinak lotu ahal dira 
haien artean? 

A= EGOKITU ( A adaptar). Ezagutzen al dugu antzeko 
zerbait, produktu edo zerbitzu honi egokitu ahal zaiona? 

M= ALDATU (M modificar). Zerbait aldatu ahal dugu 
produktu/zerbiztu/ideia honetan? 

P= JARRI (P Poner edo beste erabilera eman) 
Produktu/zerbitzu/ideia hau beste erabilera baterako aplika 
daiteke? 

E= EZABATU (E eliminar). Zer gertatzen da 
produktu/zerbitzu/ideiaren alde bat kentzen badugu? 

R=  BERRANTOLATU (R reordenar). Beste ordena bat 
aukeratu ahal da? 

- Jarraian aukeratutako produktu/zerbitzuari irakasleak, 
taldeko laguntzarekin, SCAMPER pasatuko dio, hau da, 
galdera edo puntu bakoitza aplikatuko dio eta papelografo 
batean idatziko ditu sortzen diren ideiak. 

�

Oharra: adibidez eta euritakorako, sor daitezkeen ideia batzuk: 

- Zer ordezkatu ahal diogu? Kirtena, animaliaren forma izateko 

edo ergonomiakoagoa izateko, ehuna, hagatxoen materiala… 

- Beste erabilera batzuk? Loreontzia, makila, ezkutua… 

�

 Oharra: Bigarren fasean konbergentzia aplikatu ahal diogu 

(aukeraketa, jasotakoaren ebaluazioa) taldeak uste dituen egokienak 

aukeratzeko, jarritako helburuetarako. 

 Denbora, gutxi gorabehera: gutxienez 30 minutu  
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45.orr 

 

Gomendio praktikoak 
 

2. maila hau, “Parte hartzeko bakoitzaren eta taldearen jarrerak”, lantzea erronka 
liluragarria da, eta era berean, zaila, pertsonen eta taldeen portaeran arreta finkatzea 
dakarrelako. Horregatik oso garrantzitsua da: 

 

 

• Aukeratzea eta moldatzea modu egoki batean aurrera eramango diren 
dinamika edo dinamikak, ikasleen eta taldeen errealitatearen eta beharren 
arabera.  

• Hori ondo egiteko, galdera honi erantzutea baliagarria gerta daiteke: “Zeintzuk 
dira lantzeko lehentasuna duten taldeko trebetasun eta gaitasun sozialak talde 
honetan eta momentu honetan”.  

• Eta kasu jakin batzuetan dinamikak moldatzeak ere lagundu ahal du, adibidez, 
rol-jokoan gaia aukeratzean edo sormenaren ariketen planteatzen den erronka.  

• Praktikan erabiliko den dinamika bakoitza lehen lantzea eta prestatzea, 

arreta handiz eta zehaztasunez. Kasu hauetan inprobisazioak ez du laguntzen; 
beraz, oso lagungarri gerta daiteke saioa aurretik ikusten saiatzea honako 
galderekin: nola joango da?, zer gerta daiteke?, zer eta nola egingo dut, taldeak 
honela edo hala jokatzen badu?... 

• Dinamika bakoitzaren helburuak oso argi definitzea. Gauzak zertarako egiten 
ditugun jakitea da lehen urratsa azken emaitza onenerantz abiatzeko. 

• Prozesuan taldeari lagundu, nola dagoen aztertuz, bere eboluzioa, bere 
beharrak… eta lehentasuna jarri, ororen gainetik, dinamika giro atsegin batean 
garatzean, konfiantzazkoan, inguru babestu batean.  
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Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 

  
46.orr 

 

Laguntzeko materialak eta baliabideak 
 

Planteatutako dinamiketan material batzuk eta laguntzeko baliabideak aipatzen 
dira: 

• 2. dinamikan, haitza: Tolstoyren testua. 

• 3. dinamikan, rol-jokoa: rol edo paper ezberdinak. 

 

1. laguntzeko material. Tolstoy-ren testua 2. dinamikarako, Haitza 

 

 

2. laguntzako material. Rolak edo paperak 3. dinamikarako, rol jokoa 

 

Tolstoyren testua: 

 

• “Herri polit baten erdian haitz izugarria zegoen eta inor ez zen apurtzeko gauza. 
Egun batean alkateak erabaki zuen haitzetik libratzeko ordua zela. Zenbait 
ingeniarik beren ideiak proposatu zituzten. Norbaitek proposatu zuen garabien 
sistema berezia eraikitzea haitza mugitzeko, 50.000 euroko kostearekin. Beste 
batek lehenengo kontrolpeko eta potentzia gutxiko leherketekin zatitzea, eta 
horrela, balioa jaitsiko litzateke 40.000 eurora”. 

Zer ideia bururatzen zaizkizue haitzaren arazoari konponbidea emateko? 

 

4 “rol” ezberdinak rol-jokorako: 

 

• 1. talderako rola: “Neska-mutil taldea zarete eta oso konprometituta zaudete 
gehiengoa duen alderdi politiko batekin. Alderdi horrek botoa ematearen 
betebeharra defenditzen -mutil taldea zarete eta gutxiengoan dagoen alderdi 
bat bermatzen duzue. Berari botoa ematea pentsatu duzue, baina esaten 
dizuete zure botoa ez dela baliagarria, alderdi horrek ordezkaritza lortzeko oso 
boto gutxi lortuko duelako edo oso diputatu gutxi lortuko duelako.”. 

• 3. talderako rola: “Abstentzioa defenditzen duten neska-mutil taldea zarete, 
gaurko alderdi sistemaren funtzionamenduarekin oso konforme ez zaudetelako, 
haien parte hartzeko eta hitz egiteko gaitasun eskasagatik. Gainera, uste duzue 
benetako demokrazia parte hartze politikoaren gainetik lortu behar dela. Uste 
duzue gizarte mugimenduetan egon behar dela (ekologistak, feministak, 
auzokoen elkarteetan, GGKEetan…) haiek ekintza konkretuak planteatzen 
dituzten bakarrak direlako eraldaketa sozialak lortzeko”.  

• 4. talderako rola: “Abstentzioa defenditzen duten neska-mutil taldea zarete, zuei 
berdin zaizuela pentsatzen duzuelako. Paso egitea nahiago duzue, 
politikariengan eta politikan konfiantza ez duzuelako (bakarrik harengatik bizi 
direnei onurak ematen dizkie). Uste duzue zuek bakarrik zuen arazoak 
konpontzeko gauza zaretela”. 
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Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 

  
47.orr 

 

Gainera eta edukiaren eta planteatutako dinamiken osagarri bezala, jarraian 
dokumentuei edo interneteko guneei erreferentzia batzuk erakutsiko dira. Bertan 
irakurketak, dokumentuak eta proposamen interesgarriak aurki daitezke: 

 
 

2. mailan, Parte hartzeko bakoitzaren eta taldearen jarrerak, sakontzeko 

dokumentu eta esteka interesgarriak 

 

• “Técnicas Participativas para la Educación Popular”-1. eta 2. aleak. Egileak: 
Laura Vargas, Graciela Bustillos eta Miguel Margan (2003, Editorial Popular) 

Parte hartzeko teknikak eta dinamikei buruzko erreferentziazko liburuak, herri 
hezkuntzarako eta parte hartzeko talde lanerako.  

 

• www.neuronilla.com 

"Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación"-aren web orria. Bertan 
material praktikoak eta informazioa aurkitu ahal dira, bereziki sormena eta 
berrikuntza lantzeko  zehaztasun handiago batez (5. eta 6. dinamikak). 

 

 



3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan parte hartzea 
 

 

Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 
  

 
 

48.orr 

 

 

Helburuak: zertarako? 
 

Lan maila honen helburuak hauek dira: 
 

 
 

Edukiak eta kontzeptu gakoak, zer? 
 
 

Parte hartze pribatua edo partikularra, batetik, eta parte hartze publikoa 

edo komunitarioa, bestetik. 

 
Pertsona gizarteko gizakia da eta besteekin harremanetan bizi da, talde, kolektibo 
eta gizarte baten aldea izatea sentitu behar du. 
 
Pertsona baten behar sozialak zenbait modutan bete ahal dira, adibidez: 

• Interes pribatuak edo partikularrak dituzten taldeetan parte hartuz eta 
erlazioen bidez: familia, lagun taldea, aisialdirako taldea, musika taldea, kirol 
taldea… 

• Interesa publikoak edo komunitarioak dituzten taldeetan parte hartuz eta 
erlazioen bidez: elkartea edo GKE, talde ekologista, auzoko jaien batzordea, 
etorkinei laguntzeko taldea, guraso taldea… 

 

Oro har, pertsonak adituak gara parte hartze partikularrean eta pribatuan. Denok 
esperientzia daukagu familian parte hartzean, lagun taldean… Hala ere, gaur egun 
esperientzia murriztuagoa daukagu parte hartze publikoan edo komunitarioan. Parte 
hartzeko kultura eskasa dago gai publikoetan eta denon gaietan, kolektiboetan edo 
komunitarioetan. 
 
 
Marco Marchionik esan duen moduan1: 
 
“Bakarrik gure gai pertsonalez eta familiakoez arduratu gara. Publikoa eta denona 
guregandik kanpoan dauden esparrutzat iksuten ditugu, gure bizitzatik kanpo. 
Bakarrik arduratzen gara negatiboki eta zuzen eragiten gaituztenean. Zentzu 
horretan parte hartzeko momentu eskasak izan dira, gehiago protestarako eta 
ukatzeko, eta ez aldarrikatzeko eta proposatzeko.” 

                                           
1 “La participación de los y las jóvenes en el ámbito local. Retos y propuestas”, Gazteria eta tokiko parte 
hartzeari buruzko jardunaldietako hitzaldia. 

3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan parte hartzea 

• Parte hartze pribatua edo partikularra eta parte hartze publikoa edo komunitarioa 
bereiztea. 

• Parte hartze sozialera edo komunitariora eramaten arrazoiei eta zergatiei buruz 
gogoeta egitea. 

• Gai publikoetan eta komunitarioetan parte hartzean sentsibilizatzea, aukera den 
eta herritarren erantzukizuna den neurrian. 

 



3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan parte hartzea 
 

 

Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 
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Parte hartze soziala edo komunitarioa: gaurko gizartearen erronka. 

 
Gaur egun interes kolektiboek, publikoek edo komunitarioek eragiten duten parte 
hartzea une larritan dago. Gaurko gizartea indibidualista da eta interes partikularrei 
eta pribatuei erantzuna ematea eta horien alde lan egitea nagusitzen da. 
 

Hala ere, jauzia ematen duten pertsonak badaude, denon gauzez arduratzen 
direnak, hau da, denon onuraz eta behar sozialez eta komunitarioez. Adibidez: 

• Irabazteko asmorik gabeko erakundeetan boluntario lanak egiten dituzten 
pertsonak eta gizartearen hobekuntza sozialen edo ingurugirokoen alde lan 
egiten dutenak. 

• Auzo bateko parte hartzeko prozesuetan parte hartzen duten pertsonak edo 
auzolan esperientzietan. 

• Auzo, herri edo hiri batean sortzen den arazo baten aurrean antolatzen diren 
pertsonak. Adibidez, parke bateko zuhaitz batzuen mozketarengatik, hezkuntza 
zentroaren hobekuntzarengatik, mendian goi-tentsioko lerro bat jarriko duelako 
edo auzoko dinamismo sozialaren aldeko ekintzetan… 

 

Parte hartze sozialak edo komunitarioak honelako pertsonak eskatzen 
ditu: 

• Komunitatearen alderdia sentitzen direnak. 

• Subjektu aktiboak eta kritikoak direnak eta eraldaketa eta gizartearen 
hobekuntza bilatzen dituztenak. 

• Sentsibilitatea daukatenak, zerbait egiteko grina sentitzen dutenak, bere 
komunitatean parte hartzeko desioa sentitzen dutenak. 

• Norberaren erantzukizuna eta kolektiboa asumitzen dutenak komunitatearen 
alde. 

• Eragina izan nahi dutenak politika publikoetan eta hiriaren eraikuntzan. 

Aurrerago urrats bat eman duten pertsonak dira eta bere interes pribatuez eta 
partikularrez arduratzeaz gain, denon interesez, publikoez eta taldekoenez 
ardurazten dira, bai auzoan, bai herrian edo hirian...-.  
 
Zergatik? Inplikaziora eta parte hartze komunitariora eramaten gaituzten arrazoiak 
eta zergatiak asko izan ahal dira: 

• Arazo baten kontrako erreakzioa; adibidez, auzo batean enpresa batek 
sortzen duen ingurumen inpaktua, zaratak, usainak, gasen isurtzea…- edo 
hiritik mugitzeko arazoak dituzten pertsonen zailtasunak  

• Ekimen baten kontrako protesta edo errefusa; adibidez auzoan hondakinak 
tratatzeko planta bat jarri nahi dute. Fenomeno honi honela deitzen zaio: “ ez 
nire etxearen atzeko lorategian”. 

• Hiriko proposamen edo eraikuntza kolektiboa bezala; adibidez, hirian 
bizikletaren erabilera eta azpiegituren prestaketak (bidegorriak, bizikleten 
aparkalekuak…) indartzeko edo gazteentzako hiriko programazio kulturalean 
hobekuntzarako proposamenak egiteko. 
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Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 
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Teknikak eta dinamikak: nola? 
 

Nola landu gauza hauek ikasgelan? Jarraian teknika eta dinamika batzuk 
proposatzen dizkizugu 2 aukeratan antolatuta: 
 
A aukera. 

• 1. dinamika. Eta zuk non hartzen duzu parte? Zein taldetan? zeintzuk dira bere 
interesak? 

• 2. dinamika. Eta zuk, non hartuko zenuke parte? Kmunitatean parte hartzeko 
arazoen eta zergatien taldeko zuhaitz bat eraikitzen. 

B aukera.  

• 3. dinamika. Bideo forum-a. 

1. dinamika. Eta zuk non hartzen duzu parte? Zein taldetan? zeintzuk dira bere 

interesak? 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Ikasleak bere erreferentziako taldeak eta bere interesak 
identifikatzea. 

• Ikaslearen interesen tipologiari buruz gogoeta egitea: 
pribatuak eta/edo komunitarioak. 

Gako-hitzak: 
• Erreferentzia taldea; interes pribatuak eta/edo 

komunitarioak; norberaren eta taldeko lana. 

Behar den denbora:  • 45 minutu.  

Gehieneko taldea: • Ikasgela. 

Zailtasuna: • Erraza. 

 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 
materialak: 

• Ikaslearen lan fitxa bana koloreetako kartoi mehe batean. 

• Papelografoa edo antzekoa. 

�

Oharra: ikusi lan fitxaren adibidea laguntzeko materiala eta 
baliabideen atalean. 

• 0 urratsa. Gela antolatzea 

- Aulki zirkulu bat, ikasleak eroso eserita egon daitezen eta 
papelografoa edo antzekoa dagoen hormara begira. 

- Ordenagailua edo musika tresna musika jartzeko norberaren 
hausnarketan laguntzeko (2 urratsa). 

- Koloreetako errotulagailuak. 

Urratsez 

urrats: 

• 1. urratsa. Dinamika aurkeztea 

- Irakaslearen sarrera laburra, gaia eta dinamika aurkezteko. 
Horretarako 1.2 atalean dauden edukiak aprobetxatuko ditu. 

- Lan fitxaren banaketa. 

�

Oharra: gaiaren azalpena argiagoa izateko, adibideak jarri:. Adibidez, 
nire kasuan, nire erreferentzia taldea familia da”. 

 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu  
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(jarraian) 

1. dinamika. Eta zuk non hartzen duzu parte? Zein taldetan? zeintzuk dira 

talde horren interesak? 
 

Dinamikaren garapena 

• 2. urratsa. Banakako hausnarketa 

• Ikasle bakoitzak bere lan fitxa beteko du, bere erreferentzia taldeak 
identifikatu eta bere interes pribatuak eta komunitarioak. 

 

  Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 

• 3. urratsa. Identifikatutako interes pribatuen eta 

komunitarioen bateratze lana 

- Irakasleak taldea bideratu eta identifikatutako interes 
komunitarioak ozenki komentatuko ditu. Adibidez, talde 
ekologista batean parte hartzen duen pertsona baten interesa 
izango da ingurumenaren zaintzea, Gurutze Gorrian parte hartzen 
badu, beste pertsonak zaintzea eta arduratzea, eta guraso talde 
batean lan egiten badu, bere interesa izango dira hezkuntza 
zentroaren bizia eta ekintzak. 

- Irakasleak papelografoan ikustaraziko du (formatu grafikoan edo 
hitzetan) identifikatutako interes kolektiboak. 

 

  Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu  Urratsez 

urrats: • 4. urratsa. Taldeko eztabaida eta sintesia 

- Eztabaidan lagundu ahal duten galdera batzuk: 

- Zenbat interes komunitario identifikatu dugu? Taldean 
dauden pertsonak kontuan hartuta, asko dira? Gutxi dira? 

- Dauden ikasleak kontuan hartuta  eta batez bestekoa eginez, 
zenbat interes komunitario identifikatu dugu?  

- Zein da interes pribatuen eta komunitarioen arteko 
proportzioa? 

- Zergatik gertatzen da hau? 

- Eztabaida, taldeak sortu dituen ideia nagusien sintesiarekin 
bukatuko da. 

 

Oharra: eztabaidan, irakasleak letra argiz idatziko ditu papelografoan 
taldearen argudio eta hausnarketa guztiak. Beste aukera da  ikasle baten 

laguntza eskatzea. 

 

 Denbora, gutxi gorabehera: 15 minutu 

 

 

 



3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan parte hartzea 
 

 

Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 
  51. orr. 

 

 

 

 

2. dinamika. Eta zuk non hartuko zenuke parte? Komunitatean parte hartzeko 

arazoen eta zergatien taldeko zuhaitz bat eraikitzen. 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Ikasleak parte hartzeko eta inplikatzeko arrazoiak eta 

zergatiak ikustea eta horien gainean hausnartzea. 

• Ikasleak interes komunitarioen tipologiari buruz 
hausnartzea.  

Gako-hitzak: 
• Interesak eta zergatiak; parte hartze komunitarioa; talde 

eraikuntza; ebaluazioa. 

Behar den denbora:  

• Gomendioa: 75 minutu dinamikarako (etengabeko saio 

batean) eta irakasleak akta edo emaitzen dokumentua 
egiteko behar duen denbora (aukerakoa). 

• Kasu honetan ez da komenigarria saioa bi zatitan banatzea. 

Gehieneko taldea: • Ikasgela. 

Zailtasuna: 

• Erdia. Dinamika honetan kontuan hartu: 

o Ikasleen ekarpenak eta zehetasunak zuhaitzean 

jasotzearen garrantzia. 

o Sintesia, taldeak eman duen ideia nagusiei balioa 

emateko era den neurrian. 

o Hitzaren txandak errespetatu beharra eta ikasle 

bakoitzaren hitzari balioa eman beharra. 

 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 

materialak: 

• Koloreetako paperak edo kartoi meheak, hostoen eta laranjen 

formakoak. Horiek taldeko zuhaitzaren hostoak eta laranjak izango 

dira.  

• Kolore berde eta arrosaren paper itsasgarriak. 

• Papelografoa edo antzekoa. 

• Argazki makina. 

• 0 urratsa. Gela antolatzea 

- Aulki zirkulu bat, ikasleak eroso eserita egon daitezen eta 
papelografoa edo antzekoa dagoen hormara begira. 

- Ordenagailua edo musika tresna musika jartzeko norberaren 
hausnarketan laguntzeko (2 urratsa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urratsez 
urrats: 

• 1. urratsa. Dinamika aurkeztea 

- Irakaslearen sarrera, laburra gaia eta dinamika azaltzeko. Zuhaitz 

bat elkarrekin egitea da helburua eta bertan klaseko pertsonen 

interes komunitarioak islatu. Interes horiek ikasle bakoitzak 

identifikatuko ditu, galdera honen bitartez: Eta zuk non hartuko 

zenuke parte? Ikasle bakoitzak interes komunitario bat idatziko 

du hosto edo laranja batean. 
 

Oharra: azalpena argiagoa izan dadin, adibideak jarri. 

 “Adibidez, nire kasuan, interes komunitario bat da ingurumena zaintzea 

eta babestea. Nik hartzeko ekintzetan, prozesuetan edo gai honekin 

zerikusia duten taldeetan hartuko nuke parte”.. 

Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu  
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(jarraian) 

2. dinamika. Eta zuk non hartuko zenuke parte? Komunitatean parte hartzeko 

arazoen eta zergatien taldeko zuhaitz bat eraikitzen. 
 

Dinamikaren garapena 

• 2. urratsa. Banakako hausnarketa 

- Bi hosto eta laranja bana banatuko zaio ikasle bakoitzari, bertan 
bere interes komunitarioak islatzeko. Dena dela, norbaitek 
gehiago behar badu, emango zaio. 

- Ikasle bakoitzak bere hostoak eta laranjak beteko ditu eta bere 
erreferentzia taldeak eta interes pribatuak edo komunitarioak 
identifikatu. 

Oharra: interesa komunitarioak gazteentzat anizkunak izan daitezke eta 
denak baliagarriak dira: auzoan futbol zelaia egitea, jaien egitarauaren 

hobekuntza, edo hezkuntza zentroaren funtzionamendua. 

 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 

• 3. urratsa. Identifikatutako interes komunitarioen bateratzea 

eta taldeko zuhaitzaren eraikuntza 

- Irakasleak bideratu, eta lehenengoz  papelografoan edo horman 
jarritako paperean zuhaitzaren enborra, denon artean eraiki nahi 
dugun zuhaitzaren enborra marraztuko du. 

- Jarraian, ikasleak animatuko ditu bere hostoetan edo laranjetan 
dagoen edukia ozenki esatera. Nola? Urratsez urrats. Horrela, 
ikasle batek honelako interesa seinalatzen badu adibidez, futbol 
zelaia hobetzea, interes bera identifikatu dutenak animatu ditu 
ozenki esatera. 

- Interes bera islatzen duten hosto eta laranja guztiak jasoko dira 
eta zuhaitzaren adar batean itsatsiko dira eta adar hori 
interesaren izenarekin identifikatu da: futbol zelaiko 
ekipamendua”. 

- Horrela, urratsez urrats taldeak zuhaitzean, ikasleek interes 
komunitarioen sorta islatuko dute.  

 

Oharra: laguntza bezala, irakasleak ikasle baten laguntza eskatu ahal du 
hostoak eta laranjak jasotzeko eta dagokien adarretan jartzeko. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 35 minutu 

Urratsez 

urrats: 

• 4. urratsa. Azken irudia eta sintesia 

- Irakasleak azken emaitzaren sintesia egingo du: taldeak 
identifikatutako interes nagusiak, hau da, egindako zuhaitz adar 
nagusiak. 

- Gainera, denbora pixka bat utziko du azken hausnarketa egiteko, 
taldeak lortutako emaitzari buruzkoa egin nahi duena azaltzeko. 

�

Oharra: taldearen baimenarekin, denon artean eraikitako zuhaitzari 
argazki bat atera. Argazkiak dinamikaren emaitzen dokumentua 

irudikatzeko balio izango du. 

 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 

 

 



3. maila. Guztion gaietan eta gai publikoetan parte hartzea 
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(jarraian) 

2. dinamika. Eta zuk non hartuko zenuke parte? Komunitatean parte hartzeko 

arazoen eta zergatien taldeko zuhaitz bat eraikitzen. 
 

Dinamikaren garapena 

• 5. urratsa. Dinamika eta emaitzen talde ebaluazioa  

- Bukatzeko, irakasleak dinamika eta lortutako emaitzen ebaluazioa 
egitea proposatuko dio taldeari. 

- Nola? Ikasle bakoitzari paper itsasgarri berde bat eta beste bat 
arrosa banatuko zaio eta hurrengo agindua eman: 

- Paper itsasgarri berdea: dinamika eta emaitzen artean zer 
gustatu zaizu gehiena. 

- Paper itsasgarri arrosa: gutxien gustatu zaizuna idatzi. 

- Irakasleak ere bere ebaluazioa egin ahal izango du taldearekiko 
“feed-back” bezala. 

- Ikasleek paperak bete ondoren, irakasleak jaso eta gorde egingo 
ditu, gero akta edo dokumentu batean emaitzak islatzeko. 

 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 
Urratsez 

urrats: 
• 6. Urratsa (aukerakoa). Azken dokumentuak jasotzen dituen 

lortutako emaitzen isla (ahozkoa edo idatzia).  

- Urratsa hau aukerakoa da. Parte hartzeko proiektu edo prozesu 
batean ezinbestekotzat hartzen da  taldearen emaitzak 
dokumentu batean islatuta geratzea, horixe baita ohikoena 
(modu grafikoan edo idatzita). Emaitza horiek taldeari bueltatu 
beharko zaizkio baliatzeko eta egin denaren lana aintzat hartzeko  

- Dinamika hau aukerakoa da, baina ezinbestekoa da dokumentu 
batean neskek eta mutilek egindako balorazioa jasotzea 
dinamikari eta emaitzei buruz. Balorazio hori taldeari geroago 
eman behar zaio. 

 

Oharra: akta edo dokumentuaren adibidea ikusi materialaren eta 
laguntzeko baliabideen atalean. 

 Denbora, gutxi gorabehera, aukerakoa: 2 ordu 
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B Ibilbidea  

 

3. dinamika. Bideo-foruma. 

 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 
• Parte hartzera eta inplikatzera pertsonak bultzatzen dituzten 

arrazoiei eta zergatiei buruz hausnartzea eta eztabaidatzea. 

Gako-hitzak: 
• Bideo forum-a;  interesa komunitarioak; banakako 

hausnarketa, bikoteka eta taldeka. 

Behar den denbora:  

- Aldakorra, ikusiko den pelikularen arabera.  
Gomendioa: 3 ordu inguru, saio batean. 

- Dinamika zatitu behar bada, aukera bat da pelikula saio 
batean ikustea, eta hurrengoan, eztabaidatzea. 

Gehieneko taldea: - Ikasgela. 

Zailtasuna: - Erdia. 

 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 

materialak: 

• Pelikula bat ikusteko gela aproposa. 

• Aukeratutako pelikula ikusteko bideoa, proiektagailua eta pantaila. 

• Aukeratutako pelikula. 

• Aurretiko urratsa. Pelikula aukeratzea  

- Laguntzeko materialen eta baliabideen atalean 3 pelikula 
interesgarriren fitxak agertzen dira eta hirurak dira aproposak 
dinamikarako. Bata klasikoa da eta besteak, berriz, oso gaur 
egunekoak dira. 

- Erin Brockovich, gaia ingurumen soziala da. 

- Katmandú, zeruko ispilu bat, gai sozialekoa eta garapenerako 
lankidetzakoa. 

- Emakumeen iturria, gai komunitariokoa. 

• Hala ere, pelikularen aukeraketa irakaslearen erabakia esku geratzen 
da, eta taldearen arabera iruditzen zaion aproposena aukeratuko du. 

Urratsez 

urrats: 

• 1. urratsa. Dinamikaren aurkezpena 

- Irakaslearen sarrera laburra, gaia eta dinamika aurkezteko. 
Helburua da denon artean pelikula bat ikustea, gero mezu 
nagusiei buruz eztabaida bat egiteko, interesa publikoei 
aplikatuta. Pertsona bat inplikatzera eta parte hartzera eramaten 
duten interesa publikoei buruzko eztabaida. 
 

 Aurkezpenaren denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu  
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(jarraian) 

3. dinamika. Bideo-foruma. 
 

Dinamikaren garapena 

• 2. urratsa. Pelikula ikustea 

- Taldeak aukeratutako pelikula ikusiko du. 

Denbora, gutxi gorabehera: aukeratutako pelikularen arabera 

• 3. urratsa. Banakako eta bikotekako hausnartzea 

- Pelikulari buruzko banakako hausnarketa egiteko denbora 

- Horretarako, irakasleak galdera irekiak planteatuko dizkio 
taldeari, hala nola: 

- Zerk erakarri zaitu gehien? 

- Zein interesek mugitze dute pertsona bat komunitatean 
inplikatzera eta parte hartzera? Zer lortu nahi du? 

- Banakako hausnarketa bukatu ondoren, irakasleak ondoan 
dagoen pertsonarekin eztabaidatzen utziko die. 

Oharra: lagungarri bezala, irakasleak power point aurkezpena prestatu 
ahal du eta bertan lantzeko galderak sartu,  
horrela taldearentzat errazagoa izango da. 

  Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu Urratsez 

urrats: • 4. urratsa. Taldeko eztabaida 

- Taldeko eztabaidarako eta solasaldirako denbora, planteatutako 
galderei buruz. 

- Gainera, eta eztabaida dinamizatzeko, beste galdera batzuk 
planteatu ahal dira, hala nola: 

- Eta zuk zer nahiko zenuke? zein gai komunitariotan hartuko 
zenuke parte? 

- Edo, zein gaitan edo komunitatearen zein gauzatan hartuko 
zenuke parte? 

- Taldeak emandako ondorio nagusien sintesia. Gainera, eztabaida 
aprobetxatuko da dinamikaren eta egindako bideo forumaren 
ebaluazio ez-formala egiteko. Gida honetan agertzen diren 
ebaluazio teknikak ere erabili ahal izango ditu. 

Oharra: taldeko eztabaida dinamizatzeko, irakasleak klaseko bi ikasleri 
proposatu ahal die eztabaida dinamizatzeko eta eztabaidaren ondorio 

nagusiak ateratzeko. 

  Denbora, gutxi gorabehera: 30 minutu 
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Gomendio praktikoak 
 

3. maila hau, “Guztion gaietan eta gai publikoetan parte hartzea”, ikasgelan 
lantzeak hauxe eskatzen du: 

• Maila honetan lortu nahi diren helburuak jakitea, ezagutzea eta oso garbi izatea. 
Horretarako irakasleak aurretiko hausnarketa egitea lagungarria izan daiteke, 
jakiteko zein den bere iritzi pertsonala, zer zalantza sortzen zaizkion… Keinu 
honek lagunduko dio gero ikasleen taldeari hobeto argudioak, ideiak, adibideak, 
etab. transmititzen.  

• Proposatzen diren dinamiken artean baliagarria edo aproposena iruditzen zaiona 
aukeratzea, edo planteatu diren helburuak lantzeko balio duen beste bat 
sortzea. 

 

• Edozein talde dinamikaren garapenean, gakoa da taldeari begiratzea eta 
dinamika ondo funtzionatzen ari den ala ez egiaztatzea. Dinamikak laguntza 
moduan erabiltzen ditugu norberaren eta taldeko hausnarketa, eztabaida, 
emaitzak… sortzeko. Eta gerta daiteke dinamika bat aproposa ez izatea talde 
baterako. Kasu honetan hobe izango da gelditzea, taldeari galdetzea eta 
malgutasunez jokatzea.  

• Taldea bideratzerakoan oso garrantzitsua da “dinamika argi izatea eta 
menperatzea”. Horrek lagunduko dio garapenean bideratzaileari – kasu 
honetan irakasleari- taldeaz ohartzea eta arduratzea, egiten diren 
hausnarketetaz, sortzen diren emaitzenetaz… eta ez hainbeste erabiltzen diren 
tresnez. 

• Talde lanaren emaitzak bistaratzea –papelografo batean, laranjazko eta 
hostozko zuhaitz batean, gehitzen doazenen paper itsasgarrietan… denon arteko 
eraikuntza islatzen duen elementu grafikoa da. Hitzik gabe, azpimarratzen da 
taldearen iritzia pertsona bakar batena baino aberatsagoa dela. 

 

 

Aukerak asko dira eta beste dinamikak planteatzeko oinarria bezala ideiak hauek 
erabil daitezke:  

• Arrazoien itsasontzia eraikitzen: ikasleei proposatu ezagutzen dituzten 
pertsonengan pentsatzea – familiakoak, auzokoak, lagunak- eta gai 
komunitarioetan parte hartzen dutenak (elkarte bat, parte hartzeko proiektuan 
edo prozesuan…) eta beraiei inplikatzeko eta parte hartzeko arrazoiak galdetzeko. 

• “Gaurko gizartea oso indibidualista da” esaeraren aurrean eta ikasleen 
erreferentzia taldeen gainean hausnartu ondoren –familia,lagunak, kirol taldea…- 
eta erantzuten dizkioten interesen analisia egin eta gero – gehien bat 
partikularrak eta/edo pribatuak-, dinamika bat planteatu taldeari ikusteko 
zergatik, oro har, ez dugun parte hartzen. 

• Lan materialtzat egunkariak erabiliz, ikus daiteke zeintzuk diren berrietan 
agertzen diren interesak – partikularrak edo publikoak- pertsonak eta erakundeak 
parte hartzera eta jardutera mugitzen dituztenak.  
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Laguntzeko materialak eta baliabideak 
 

Planteatutako dinamiketan laguntzeko materiala eta baliabidea batzuk aipatuko  
dira ondoren: 

• 1. dinamikan, Eta zuk non hartzen duzu parte? Zein taldetan? zeintzuk dira bere 
interesak? lan fitxa bat.  

• 2. dinamikan, Eta zuk non hartuko zenuke parte? Komunitatean parte hartzeko 
arazoen eta zergatien taldeko zuhaitz bat eraikitzen, akta estraktu adibide bat edo 
emaitzen dokumentua.  

• 3. dinamikan, Bideo-foruma, pelikulen fitxa bat. 

 

1. laguntzeko materiala. 1. dinamikan, Eta zuk non hartzen duzu parte? Zein 
taldetan? zeintzuk dira bere interesak? lan fitxa 

 

 

 

 

Lan fitxaren adibidea: 

 

1. dinamika. Lan fitxa 

Eta zuk, zein taldetan hartzen 

duzu parte? 

Zergatik? Zer interesei 

erantzuten diete? 

Interesak, pribatuak ala 

komunitarioak dira? 

• Adibidea: saski baloiko 
taldean parte hartzen dut. 

• Kirola egitea gustatzen 
zait. 

• Ondo pasatzen dut. 

• Interesa pertsonala da, 
partikularra. 

•  

•  
•  •  

•  

•  
•  •  

•  

•  
•  •  

•  

•  
•  •  
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• 2. laguntzeko materiala, akta laburpenaren adibide bat edo emaitzen 

dokumentua. 2. dinamikan, Eta zuk non hartuko zenuke parte? Komunitatean 

parte hartzeko arazoen eta zergatien taldeko zuhaitz bat eraikitzen. 

 

Adibidea: talde batek egin duen ideien zuhaitz baten irudi grafikoa: 

 

 

Talde batetan jasotako ideien akta estraktu adibide bat  

Eta zure ustez, zer da parte hartzea? Nola laburbilduko zenuke kontzeptu edo 

hitz batetan? 

• LANKIDETZA: Taldearen adostasunetik sortzen diren proiektuetarako ideiak eman. 

• ERRESPETUA: Uste dut beste pertsonentzat errespetu pixka bat izaten bada, bere iritziak 
emateko eta eztabaidatu kontutan hartu ahal izateko aukera eman behar zaie. 

• KONPARTITU: beste pertsonekin iritzia konpartitu eta adostasun batera heltzen saiatu, iritzi 
ezberdinak kontuan hartuta iritzi guztiak, ahal den neurrian, asetzen saiatu. 

• ELKAR BIZI, ESPERIENTZAIK KONPARTITU: talde baten parte izatea da, komunitate batena 
edo gizartearena eta bertan integratua sentitzea, zu kontuan hartzen zaituztelako. 

• ELKARRI LAGUNDU: Parte hartzea da, gizarteko edo erakundeko eragile guztien iritzia 
kontuan hartzea erabakiak hartzerakoan. Eta horietatik adostasunera heltzea eta gauzatzea.  

• IRITZIA ETA PROPOSAMENAK EMAN: Zure iritzia eman udaletik edo beste erakunde 
batzuetatik datozen proposamenei buruz. Konponbideak proposatu egon litezkeen arazoetan 
edo arazo horiek ikustaraztea. 

• ARGUDIOEN BIDEZ IRITZIA EMAN EDO KRITIKATU: Jarritako gai bati buruz argudioen bidez, 
iritzia eman edo kritikatu. Beste iritzi bat duen beste pertsona batekin eztabaidara heltzea. 
Iritziak trukatu eta iritzi guztiak kontuan harturik, azken ondorioa atera. 

• TARTEAN SARTZEA: Parte hartzea bi parteak tartean sartzea eskatzen du, alde batetik, 
prozesuaren antolatzaileak bere publikoa tartean sartu behar du; eta bestetik, publikoak 
tartean sartu behar da ariketa aurrera eramateko. 
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Eta zure ustez, zer da parte hartzea? Nola laburbilduko zenuke kontzeptu edo 
hitz batetan? 

• IRITZIA: Zerbaiti buruz informazioa edukita, gure iritzia eman ahal izatea (banakakoa edo 
taldeka) eta hori kontuan hartu izatea. 

• IRITZIA EMAN: Gai batean inplikatuta dauden pertsonei gai horretan benetan zer pentsatzen 
duten ekartzea baimentzea (gai horri buruz informazioa fase argi bat egin ondoren). Iritzi 
horiek kontuan hartzea oso garrantzitsua da protagonistak direlako. 

• IRITZIA EMAN: Aurrera eramango diren planetan edo ekintzetan parte hartzea, iritzia 
emateko aukera izanez, ateratzen dena entzungo dela eta kontuan hartuko dela jakinda.  

• ZERBAITEN PARTE IZATERA PASATU: Pertsona, norbanako, kolektibo edo talde baten 
ekarpena, hartzen den erabaki batetara pasatzen da, egite batetara… 

 

Non hartzen duzu parte? 

• Lanean, prestakuntza ikastaroetan, etxean, eguneroko arlo askotan. 

• Batez ere nire auzoan, nire auzoko kirol eta kulturan. Egoera nahiko berezia. 

• Etxean eta lagunekin. 

• Lagun taldea, lana, familia, herria, ikasgela. 

• Nire herriko tokiko 21 agendan, nire herriko mendizaleen elkartean, trialoneko Xtrem 
taldean, Mutriku Natur taldean. 

• Ez dut parte hartzen. 

• Nire herriko hirigintza plangintzan. Jaietan (zer talde ekarriko diren erabakitzen...).Udal 
batzarren batean gaiak interesatzen zaizkidanean. 

• Egunero hartzen duzu parte, zenbait arlotan, erabaki hartzea eguneroko gauza da.  

• Jaietako egitaraua. 

• Etxean edo lagunen artean hartzen diren erabakietan hartzen dut parte. 

• Familia. Lagunekin… egunez egun. 

• Egunez egunean, etxean, lanean, ikasketetan, erakundeen erabakietan, etab. 

• Eguneroko erabakietan parte hartzen dut. Gainera, dantza taldeetan parte hartzen dut. 

• Politikatik kanpoko arlo bat falta zait parte hartzeko. Hemen gaizki ikusten da, tabua dela 
uste dut. 

 

Eta zuk zertarako edo zergatik parte hartzen duzu? 

• Taldean ni kontuan hartzeko.  

• Nire auzoaren bilakaera ezagutu nahi dudalako eta erabakitzeko nolakoa izatea nahi dudan 
eta nola funtzionatu. 

• Plan edo gai batzuei buruz adostasunera heltzeko (nondik atera, afaldu…). 

• Taldearen parte sentitzen naizelako, gustura nago. Zerbait konkretua lortzeko. 

• Ingurumenean nire jokaeraren erantzule sentitzen naiz eta orain daukagun balio hori 
mantentzea nahiko nuke, gizartearen alde lan egitea. 

• Erabaki dutenaz kexatzea ibiltzea oso erraza iruditzen zaidalako, parte hartzeko prozesua 
antolatu dutenean eta ez dudanean parte hartu. 

• Nire iritzia kontuan hartuta izateko eta nire ikuspuntua eman ahal izateko dagokigunari 
buruz, interesatzen zaidanari buruz. 

• Uste dut gakoa dela prozesuetan parte hartzeko teknika eta sustatzeko herritarrek dagozkien 
prozesuetan parte garrantzitsua izatea. Baina herritarra naizen aldetik, ez dago nik parte 
hartzeko hainbeste prozesu, urruti egoteagatik edo sartzen zailak izateagatik. 

• Akordioetara heltzeko. Elkarbizitzarako. 
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3. laguntzeko materiala. 3. dinamikarako, Bideo-foruma, interesgarriak izan 
daitezkeen pelikulen fitxak. 

Erin Brockovich, klasikoa 

 

 

Pelikularen 

fitxa 

Izenburua: Erin Brockovich 

Xehetasunak 

Benetako historia batean oinarrituta, gai interesgarriak tratatzen ditu, 
hala nola: 

• Kualifikazio gutxi duten pertsonek duten zailtasuna lana 
bilatzerakoan. 

• Emakume gaztea izatea, hiru umeren ama eta dibortziatua. 

• Korporazio handien eragin boterea bere langileengan eta ondoko 
herrietan. 

• Pertsonen osasunean eragina daukaten ingurumenaren arazoak 

Erin Brockowich historiari buruz xehetasun gehiago ezagutzeko, web orri 
hau ikusi: www.brockovich.com 

Datu interes 

garriak: 

• Iraupena: 130 minutu. 

• Zuzendaria: Steven Soderbergh. Ekoizpena: Estudios Universal. 
Nazionalitatea: Estatu Batuak. Ekoizpenaren urtea: 2000 

• Interneten eta edozein bideo klubetan aurki daiteke 

 

Katmandu, ispilua zeruan 

 

 

Pelikularen 

fitxa 

Izenburua: Katmandu, ispilua zeruan 

Xehetasunak 

90. urteetan Laia, Kataluniako maistra gazte bat, Katmandura joan da 
tokiko eskola batean lan egitera. Laster aurkitzen ditu muturreko 
pobrezia eta gehien behar dutenak kanpoan uzten dituen hezkuntza 
programa mingarri bat.  

 

Tratatzen dituen eta eztabaidarako baliagarriak izan daitezken gaiak 

• Nazioarteko lankidetza. 

• Nepaleko ume behartsuenen hezkuntza ezaugarriak. 

• Emakumearen egoera. 

 

Pelikulari buruzko xehetasun gehiago ezagutzeko, web orri hau ikus 
daiteke: www.katmandulapelicula.com 

Datu interes 

garriak: 

• Iraupena: 104 minutu. 

• Zuzendaria: Iciar Bollaín. Ekoizpena: CV Media Films. Nazionalitatea: 
Espainia. Ekoizpenaren urtea: 2011 

• Edozein bideo klubetan aurki daiteke. 
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Emakumeen iturria 

 

 

 

 

Pelikularen 

fitxa 

Izenburua: Emakumeen iturria 

Xehetasunak 

Ekialde erdiko herri txiki batean, tradizioak eskatzen du emakumeak ura 
bilatzera joatea, sargoriaren azpian, mendi baten tontorrean jaiotzen den 
iturrira. Leilak, gazte ezkondu batek, beste emakumeei sexu greba bat 
egitea proposatzen die. Ez dute erlazio sexualik mantenduko gizonek 
beraiei ura herriraino ekartzen lagundu arte  

Tratatzen dituen eta eztabaidarako baliagarriak izan daitezken gaiak: 

• Emakume talde baten antolaketa guztien interesa lortzeko. 

• Emakumearen egoera. 

• Ingurumenaren baldintzak: ekipamenduak eta azpiegiturak. 

 

Pelikulari buruzko xehetasun gehiago ezagutzeko, web orri hau ikus 
daiteke: www.lafuentedelasmujeres.es 

Datu interes 

garriak: 

• Iraupena: 136 minutu. 

• Zuzendaria: Radu Mihaileamu. Ekoizpena: Belgika, Frantzia, Italia.  
Nazionalitatea: Frantzia. Ekoizpenaren urtea: 2011 

• Edozein bideo klubetan aurki daiteke. 
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Helburuak: zertarako? 
 

Maila honen helburuak: 
 

 

 

Edukiak: zer? 
 

Maila honen ikuspegia bizipenetakoa da. Taldeari proposatuko zaio parte hartzeko 

esperientzia bizitzea nork bere buruaren kudeaketatik eta taldearen antolaketatik 

abiatuta, eta lan egiteko oinarrizko arau batzuk jarraitzea. 

 

Irakaslearen papera maila honetan garrantzitsua da eta lan hauetan zentratuko da: 

• Taldea eta egin beharreko lana antolatzea hasierako oinarrizko arau batzuen 

bidez. 

• Mailaren garapenean zehar taldeari begiratzea, nola egiten ari den lana 

behatzea eta  dauden portaera guztiak ikustea. 

• Esperimetazioaren azken fasea gidatzea eta sustatzea, taldeko hausnarketa 

eraginez eta indartuz, galdera gako baten bidez: “Parte hartzeko esperientzia 
hau bizi eta gero, zertaz ohartu zara? Talde bezala, zertaz ohartu zarete?”   

 

Dena den, maila honetan helburua da taldean parte hartzea bizitzea eta 

esperimentatzea, gero 5. mailan, “Parte hartzeko prozesu baten diseinua” 

izenekoan, parte hartzeko prozesuen plangintzarako eta diseinurako gida lerroetan 

sakontzeko. 

•••• Parte hartzeko esperientzia bat lehenengo pertsonan bizitzea.  

•••• Parte hartzeko esperientzia baten aurrean, norberaren eta taldearen portaera 

probatzea. 

•••• Ikasleak trebatzea eta parte hartzeko esperientzian ikasitakoari buruz hausnarketa 

eragitea. 
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64.orr. 

Teknikak eta dinamikak: nola? 
 

Maila honetarako proposatzen dugun bideak bi dinamika osagarriak ditu: 

• 1. dinamika. Taldeko beroketa ariketa: “denboraren makina”. 

• 2. dinamika. Adi, prest, ja. Probatzera! 

1. dinamika. Taldeko beroketa ariketa: “denboraren makina”. 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Jokoan taldeko kohesioa ikustea. 

• Zerbaiten parte sentitzea, puzzle handiago eta osoko 

baten zati garrantzitsua izatea. 

Gako-hitzak: • Zerbaiten parte izan; jokoa; taldeko kohesioa. 

Behar den denbora:  • 45 minutu gutxi gorabehera.  

Gehieneko taldea: • Ikasgela. 

Zailtasuna: 

• Erraza. Dinamika honetan, kontuan hartu: 

o Behar den esparrua. 

o Sortu ahal den zarata eta iskanbila, taldearen 

mugimenduan oinarritzen den dinamika delako. 

o Taldearen kontzentrazioa mantendu beharra, 

seriotasun minimo batean. 

 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 
materialak: 

• Denboraren makina eraikitzeko esparru handia. 

• Musika. 

• 0 urratsa. Gela antolatzea 

- Esparru handia, mahairik eta aulkirik gabe, taldea erraz mugitu 
ahal daitezen. 

Urratsez 

urrats: 

• 1. urratsa. Dinamika aurkeztea eta hasiera 

- Irakasleak hasiera emango dio dinamikari, taldeari mugitzeko 
esanez, gelatik aske ibiltzeko musikaren erritmoarekin batera.  

- Denbora pixka bat pasa eta gero, irakasleak lehenengo agindua 

emango du: “begi argiak dituzten pertsonak talde batean biltzeko 

eta beste batean, begi ilunak dituztenak”. Taldeari egiten utziko 

dio eta taldekatuta daudenean, eskatuko du pertsona bakoitzak 
azpitaldetik agurtzeko eta bidea jarraitzeko musikarekin batera. 

- Denbora pixka bat utzi ondoren, beste agindu bat emango du. 

Adibidez: “elkartzeko urteak lehenengo hiruhilekoan betetzen 

dituzten pertsonak, bigarrenean, hirugarrenean eta 

laugarrenean”. Taldea nola antolatzen den begiratu du eta 

taldeak eginda egon ondoren, berrio eskatuko du pertsona 

bakoitzak azpitaldetik agurtzeko eta aske ibiltzen jarraitzeko 
musikarekin batera. 
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(jarraian) 

1. dinamika. Taldeko beroketa ariketa: “denboraren makina”. 

 

Dinamikaren garapena 

• 1. urratsa. Dinamika aurkeztea eta hasiera 

• Berriro denbora tarte bat pasa ondoren, irakasleak beste agindu bat 

emango du: “taldea bi azpitalde berdinetan banatu daitezen, tamaina 

berakoa eta pertsonen zenbaki berberarekin”. Irakasleak taldeari 

ibiltzen usten dio eta begiratzen du nola antolatzen den. Azpitaldeak 
prest daudenean, bakarrik egiaztatuko du bere tamaina berdina dela. 

 Denbora, gutxi gorabehera: 7 minutu 

• 2. urratsa. Bi denboraren makina eraikitzen.  

- Sortutako bi azpitaldeekin, irakasleak dinamika aurkeztuko du: 

“Azpitalde bakoitzak bere gorputzekin, mugimenduekin eta 

soinuekin denboraren makina bat egin beharko du. Helburua da 

makina bakoitza oso ondo koordinatua eta engranatuta egotea, 

azpitaldeko pertsona guztiak integratzea eta pertsona bakoitzak 

makinaren parte izatea bere gorputz, mugimendu eta 

soinuarekin. Horretarako pertsona bat hasiko da makina 

eraikitzen, eta besteek, banan banan, azpitaldeko beste 
pertsonekin bat egingo dute”. 

- Lehenengoz azpitaldeko batek denboraren makina egingo du, eta 

beste azpitaldekoek begiratuko dute zein den engranajearen 

maila, mugimenduei eta soinuei dagokienez. Eta lehenengo 

azpitaldeak bukatzen duenean, rolak aldatuko dira, bigarren 

azpitaldeak bere denboraren makina eraikitzeari ekingo dio eta 
lehenengoak begiratuko du. 
 

 Denbora, gutxi gorabehera: 10-15 minutu 

• 3. urratsa. Ikasgelaren denboraren makina eraikitzen.  

- Agindu berberak jarraituz, hirugarren urrats honetan, ikasgela 

osoak talde batean, denboraren makina eraikiko du. Pertsona bat 

hasiko da, eta, banan banan, erritmo arinean, bat egingo dute 
taldeko beste pertsonek. 

- Denboraren makina eginda egon ondoren, irakasleak utziko ditu 
minutu batzuk funtzionatzen. 
 

 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 

Urratsez 
urrats: 

• 4. urratsa. Bukaera.  

- Dinamika bukatzeko, irakasleak taldekoei galdetuko die nola 

baloratzen duten egin duten makina, dinamikaren zein urratsetan 

sentitu diren erosoen, ea erraza ala zaila gertatu zaien bateratzea 
eta taldearen parte izatea, etab. 

�

Oharra: Ariketa hau sarrera beharrezkotzat eta taldea berotzeko 

ariketatzat joatzen da hurrengo dinamikara begira. Alde hau bukatzeko, 

irakasleak komentatuko die taldekoei nola ikusi duten denboraren 

makinaren funtzionamendua, bere engranajea eta koordinazioa urrats 

guztietan. Bestela esanda, ispiluaren lana egingo du, erakusteko ikusi eta 
entzun duena.  

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 
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2. dinamika. Adi, prest, ja. Probatzera! 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Talde batean parte hartzeko esperientzia bat bizitzea. 

• Nork bere burua kudeatzeko eta taldea antolatzeko 

esparru bat sortzea. 

• Esperientziatik ondorioa ateratzea eta taldean ikastea. 

Gako-hitzak: 
• Talde lana; nork bere burua kudeatzea; prozesua eta 

emaitzak; “zertaz ohartu naiz?” eta denon artean ikastea. 

Behar den denbora:  

• Gomendioa: 170 minutu inguruan, saio batean. 

• 2 saiotan zatitu behar bada: 

o  1. saioa: 0-1-2-3 urratsak 

o 2. saioa: 1. saioaren oroigarria eta 4-5-6 urratsak 

Gehieneko taldea: • Ikasgela. 

Zailtasuna: 

• Erdia. Dinamika honetan kontuan hartu: 

o Bere interesa eta motibazioa sustatzen dituen gai 

bat aukeratzea garrantzitsua da. 

o Irakaslearen edo behatzailearen papera. 

o Taldearen dinamika: azpitaldeetako lana eta 

ikasleek bere burua kudeatzea. 

 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 

materialak: 

• Papelografoa edo antzekoa. 

• Musika eta musika tresna. 

• Argazki makina. 

• Papelografoan idazteko errotulagailuak. 

• Materialaren “kit” oso bat, taldeak behar badu: kartoi meheak, paper 

itsasgarriak, koloreetako errotulagailuak eta marrazkiak, folioak, 

plastilina, zeloa, artaziak, sokak, egunkarietako edo aldizkarietako 
paperak… 

• 0 urratsa. Gela antolatzea. 

- Aulki zirkulu bat, ikasleak eroso eserita egon daitezen eta 
papelografoa dagoen hormara begira. 

- Aulkiak mugigarriak izango dira azpitaldeak egin ahal izateko. 

Urratsez 

urrats: 

• 1. urratsa. Irakaslearen aginduak eta gomendioak.  

- Irakasleak dinamikaren hasierako aurkezpena egingo du eta 
oinarrizko arau hauek emango ditu: 

- Dinamika honek taldeak parte hartzeko esperientzia bat 
bizitzea bilatzen du. Taldeak hau egin behar du: 

� 1. Bere intereseko gai bat aukeratu behar du, gai 

horri buruz ideiak eman eta gauzak egiteko beste era 

bat irudikatu, etab. Adibidez: “Nola antolatu hobeto 

ikasgelako delegatuaren hautaketa? Nola antolatu 

hobeto asteko ordutegia? Nola antolatu hobeto 

atsedenaldirako denbora? Nola helarazi gure 

hobekuntzako proposamenak zuzendaritzara? 
Nola…?” 
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(jarraian) 

2. dinamika. Adi, prest, ja. Probatzera! 

Dinamikaren garapena 

• 1. urratsa. Irakaslearen aginduak eta gomendioak.  

� 2. Aukeratutako gaiaren inguruan ideiak sortzeko 

antolatu behar da: gutxienez, bi azpitaldetan banatu 

behar da (gehiago izan daitezke) eta azpitalde 

bakoitzak baloratuko du norbaitek eztabaidako 

dinamizatzaile edo bideratzaile lanak egin behar 
dituen ala ez. 

� 3. Talde osoak sortutako ideiekin lehentasunak 

markatu behar ditu eta interes gehien dutenak eta 
adostasuna dutenak aukeratu behar ditu. 

o Horretarako, taldeak bere denbora kudeatu behar du, 
gehienez 90 minutu dituelako. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 

• 2. urratsa. Talde lana. 

- 90 minutuan taldeak nahi duen moduan antolatu eta kudea 

dezake bere eginkizuna. Hala ere, eginbeharra gogoratzeko, 

irakasleak arbelean taldeak eman behar dituen urratsak 

apuntatuko ditu eta dagoen denbora (hau da, aurreko urratsean 
emandako aginduk). 

- Talde lanaren denboran, irakasleak taldeari begiratuko dio, 
ikusiko du nola antolatzen diren, zer portaera diren nagusiak… 

Oharra: Dinamikaren denboran, irakasleak musika jarriko du lan 

giroa sortzeko. Gainera, bere lana prozesuaren argazkiak 

ateratzea izango da, taldea begiratzea eta deigarriak gertatzen 

zaizkion portaerak apuntatzea. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 90 minutu 

Urratsez 

urrats: 

• 3. urratsa. Talde lanaren emaitzak aurkeztea.  

- Talde lanari emandako denbora agortu ondoren, taldeak 
irakasleari egindakoa aurkeztuko dio, hau da: 

- Antolatzeko jarraitu duen prozesua. 

- Lortutako emaitzak. 

�

Oharra: Kasu honetan, irakaslearen lana taldeari entzutea da; eta 
deigarria gertatzen zaiona apuntatzea.  

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 20 minutu 
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(jarraian) 

 

2. dinamika. Adi, prest, ja. Probatzera! 
 

Dinamikaren garapena 

• 4. urratsa. Talde balorazioa: “?” 

- Balorazioaren momentua da. Horretarako irakasleak 3 paper 

itsasgarri banatuko dizkio taldeko pertsona bakoitzari eta 

hurrengo agindua emango du: “Talde lana egin eta lortutako 

emaitzak ezagutu ondoren, pertsona bakoitzak hurrengo 

galderari erantzutea nahi dut: zertaz ohartu naiz? Eta gogoratu, 

paper itsasgarri bakoitzean ideia bat jarri, ohartu zaren gauza 
bat”. 

- Hausnarketarako denbora aproposa utzi eta gero, irakasleak 

taldeari proposatuko dio “ohartutako gauzak” bateratzea. Nola? 

Urratsez urrats. Hasteko, pertsona bat hasiko da taldeari ideia 

bat kontatzen, “ohartu naiz…-z” paper itsasgarri batean islatuta. 

Entzun ondoren, taldeko beste norbaitek zerbait antzekoa 

adierazten badu edo ideia osatu nahi badu, hala egin dezake eta 
horrela paper itsasgarri guztietan jarritakoa komentatu arte.  

- Bateratze lanak iraun bitartean, irakaslea papelografo batean 

“ohartutakoak” apuntatzen joango da, antzeko gaien kutxak 

sortzen eta kutxa bakoitzean paper itsasgarriak kokatzen. 

Horrela, bateratze lana bukatzean, ikusiko da zeintzuk izan diren 
ideia nagusiak (edo paper itsasgarri gehien dituenak). 

�

Oharra: Irakasleak ikasle baten laguntza eskatu ahal du paper 
itsasgarriak jasotzeko eta dagokion kutxan kokatzeko. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 40 minutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urratsez 
urrats: 

• 5. urratsa. Sintesia eta bukaera. 

- Dinamikaren bukaera bezala, irakasleak “zertaz ohartu naiz” 
izeneko dinamikatik sortu diren gai nagusien sintesia egingo  

- Halaber, irakasleak behatzetik ateratako bere balorazioa eta 
ondorioak konpartituko ditu taldearekin (2 urratsa).  

�

Oharra: Komenigarria da 4. eta 5. urratsetatik sortutako emaitzak 

dokumentu batean islatuta geratzea. Bertan, ondorio nagusiak eta irudi 

grafikoren bat jasoko dira. Proposamen honen xehetasun gehiago 
ezagutzeko, 1.5 “Laguntzeko materialak eta baliabideak” atala begiratu 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 
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Gomendio praktikoak 
 

Parte hartzeko esperientza bat bizitzen 4. maila honek, lehenik eta behin, taldeak 

parte hartzea esperimentatzea bilatzen du bere fase guztietan: talde antolaketa, 

ideien sormena eta eztabaida, proposamen lehentasunak jarri, ebaluazioa… eta 

gainera, ikuspuntu bikoitzetik: 

• “Funtsezkoa”, taldearen interes edo helburu komun bati erantzuna. 

• “Harremanetarakoa”, edo parte hartzaileak edo taldeak nola funtzionatu duen 

analizatzea. 

Horretarako ikaste esperimentala eta bizipenaren proposamena egiten da, 

banakako eta taldeko gogoetaren bidez indartuta. 

 

Prozesu pedagogiko honetan irakasleak oso paper garrantzitsua dauka. Nagusiki 

arrazoi hauengatik: 

 

 

 

• Taldeari uzten dio protagonismoa eta uzten dio aske antolatzen oinarrizko 

arau batzuetatik hasita. Irakasleak taldeari laguntzen dio ikasprozesuan eta 

bakarrik baliabideak eta informazioa eskaintzen dizkio ebaluazio fasean: 

“zertaz ohartu naiz?” horretan. 

• Irakasleak taldeari begiratzen dio, ikusten du nola kudeatzen den eta nola 

egiten duen urrats bakoitza. Bakarrik horrela izango du nahiko informazioa, 

gero, ebaluazio fasean, galdera aproposak egiteko eta talderako ispiluaren 

lana egiteko ikusi dituen portaeren aurrean. 

• Egiteko eran aldaketaren bat inplikatzen du: dinamika bideratuta dago talde 

lanerantz eta ez emaitzetarantz. Parte hartzeko ikuspuntutik emaitzak 

garrantzitsuak dira taldeka sortu dituelako, baina benetan garrantzitsua 

taldeak jarraitu duen sortze prozesua da. 

• Irakasleak proposatutako dinamikak dakarren ziurtasun falta kudeatzen 

jakin behar du. Gerta daiteke taldea lehen urratsean trabatzea, edo nola 

antolatu fasea adostasuna ez lortzea edo… Egoerak asko izan daitezke baina 

garrantzitsuena da malgutasunez egitea eta talde protagonista izaten uztea, -

nahiz eta lehenengo pausuan geratu-. Bakarrik horrela ikasiko dute banaka 

zein taldetan. 

• Gainera, irakasleak beste eginbehar batzuk dauzka taldeko bideratzailearen 

rol horretan: 

- Taldearen aurrean bere burua aurkeztu pertsona bideratzaile bezala, 

irakaslearen papera denbora horretan alde batera utzita. 

- Modu argi eta erraz batez dinamika bakoitzaren arauak adierazi eta 

taldeka ulertu dituela ziurtatu. 

- Denbora kudeatu. 

- Taldearen iritziak jaso eta haiei balioa eman; berea alde batera utzita. 

- Taldeari entzun eta begiratzea, nola dagoen, nola aurreratzen duen, 

nola kudeatzen den… 
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Laguntzeko materialak eta baliabideak 
 

“Parte hartzeko esperientza bat bizitzen” 4. maila honetan proposatzen da 

laguntzeko material garrantzitsuena gero, “a posteriori”, lantzea. Nola? Taldeak 

berak sortutako ondorioetatik abiatuta, proposatutako dinamikak bizi ondoren. 

 

Gomendatzen da irakasleak, taldearen bideratzaile lanetan, “Adi, prest, ja. 

Probatzera!” dinamikaren 4. eta 5. urratsetan sortutako emaitzak dokumentu batean 

jasotzea. Honela, dokumentu honek hurrengoak egingo ditu posible: 

• Taldeko pertsonen esperientziari eta bere ondorioei balioa ematea. 

• Ikasitako gauza nagusiak batzea, taldeari laguntzeko baliabide bezala. 

• Taldeak parte hartzearen emaitzak ikustaraztea eta parte hartzeko 

esperientziaren emaitzak islatzea, “ohartutakoak” ateratzea, taldeak sortu duen 
balio bezala. 

• Lortutako emaitzak Parte hartzeko prozesu baten diseinua izeneko 5. mailan 
proposatzen diren urratsekin eta bere xehetasunekin konparatzea. 

 

Gainera, maila honetan aurrera egiteko eta proposatutako parte hartzeko 

esperientziaren arabera, taldeak hiriko beste elkarte, kolektibo edo erakunde 

batzuen laguntza eduki ahal izango du (adibidez, Gasteizko Udala). 
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Helburuak: zertarako? 
 

Maila honen helburuak: 

 

 

Edukiak: zer? 
 

Zer da parte hartzeko prozesu bat? 

 

Parte hartzeko prozesu bat hainbat eragilek, erakundek edo pertsonak egiten duten 

ibilbidea da, modu partekatu eta multzokatu batean helburu komun bati 

erantzuteko.  

 

Gehienetan, parte hartzeko prozesuen emaitzek hauekin dute zerikusia: 

•  “Funtsarekin”, helburu partekatu bati emandako erantzuna, adibidez, klaseen 

antolaketa hobetzeko edo hezkuntza zentroak hobeto funtzionatzeko. 

• Eta “harremanekin”, inplikatuta dauden eragileen eta pertsonen arteko 
harremanak eta talde lana hobetzea. 

 

Azken buruan, parte hartzeko prozesua… 

• Ibilbide bat da, hots, parte hartzeko ekintzen edo momentuen segida bat. 

• Interes komunak dituzten pertsonak, eragileak eta erakundeak protagonista 

izaten dira. 

• Parte hartzen dutenek, inplikatzen direnek, eztabaidatzen eta proposatzen 
dutenek elkarrekin helburu partekatu horri erantzuna emateko asmoa dute. 

• Eta gainera, harremanetarako lana, talde eta sare lana sustatzen dute. 

 

Laguntza moduan balio dezaketen definizio batzuk: 
 

“Parte hartzeko prozesua tresna beharrezko eta garrantzitsua da hainbat 

perspektibaren eztabaida eta eraikuntza fase errazteko, interes publikoaren gai 

batean erabakiak hartu baino lehen. Hala ere, kontuan hartu behar da parte hartze 

prozesuek bakarrik ez dutela herritarren parte hartzea betetzen”. 

 

“Parte hartzeko prozesua da parte hartzeko ekintzen eta momentuen batuketa –

lantegiak, talde dinamikak, bilerak, elkarreragileen adierazpenak, foroak edo talde 

lan birtualak, ekintza kreatiboak…- eragile edo pertsona batzuen parte hartzearekin 

erlazionatuta dago, perspektiba edo ikuspuntu ezberdinak emateko, erabaki bat 

hartu nahi duen gai edo arazoaren gainean”. 

• Parte hartzeko prozesuei buruz gogoeta egitea: 4. mailan 

esperimentatu dutenetik sortutako kontzeptua, betebeharrak, 
baldintzak…. 

• Parte hartzeko kalitatezko prozesu baten oinarrizko arauak zehaztea. 

• Ikasleak parte hartzeko prozesu baterako tresna erabilgarrietan 
trebatzea: galdera, soziograma, kronograma, gizarte sareak 

5. maila. Parte hartzeko prozesu baten diseinua 
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Hartu beharreko kontuak parte hartzeko prozesu baten diseinuan: 

 

Parte hartzea ez da inprobisatzen, eta plangintza behar du. Parte hartzeko prozesu 

bat diseinatzeko edo planifikatzeko, hurrengo galderak hartu behar dira kontuan: 

Gainera, aurreko 8 urratsei 3 baldintza beharrezko gehitu behar dizkiegu: 

Orduan, parte hartzeko edozein prozesuren diseinuan gomendagarria da formula 

hau jarraitzea: 8 urrats gako eta 3 baldintza beharrezko, gida praktiko honetan 

landuta “Nola egin kalitatezko parte hartzeko prozesu bat? Gida praktikoa.” 

Euskadiko Udalen Elkarteak, EUDELek, argitaratuta.  

 

Lan metodo honen oinarrizko lerroak xehetasun gehiagorekin agertzen dira 

“1. eta 2. lan materialak” atalean eta bere eskema grafikoa hau da: 

1. ZERGATIK egin nahi dugu parte hartzeko prozesua? 

2. ZERTARAKO egiten dugu parte hartzeko prozesua? 

3. NORTZUEK hartuko dute parte? 

4. ZER ARAUREKIN? 

5. NOLA eramango dugu aurrera? 

6. NOIZ egingo dugu prozesua? Denborak eta erritmoak. 

7. NON egingo da? Esparruak eta lekuak. 

8. ZER BALIABIDEZ egingo dugu? 

1. Zergatik? Oinarritzea 

2. Zertarako? Helburuak eta asmoak 

3. Nortzuek? Eragile eta subjektu 
aktiboak 

4. Zer araurekin? 

5. Nola? Teknikak eta dinamikak 

6. Noiz? Denborak eta erritmoak 

7. Non? Esparruak eta lekuak 

8. Zer baliabidez? 

 

Konpromisoak. 

Informazioa eta 
komunikazioa 

Jarraipena eta 
ebaluazioa 

• Informazioa eta komunikazioa. 

• Jarraipena eta ebaluazioa. 

• Konpromisoak. 
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Teknikak eta dinamikak: nola? 
 

Nola landu gauza hauek ikasgelan? Jarraian, haien artean elkarren osagarri diren 

hiru dinamikaz osatutako ibilbide bat proposatzen dizugu. Gure gomendioa da 

dagoen ordena jarraitzea. Hala ere, irakasle bakoitzak baloratuko du bestelako 

ibilbideak egitea, taldearen edo denboraren arabera. 

 

Proposatutako dinamikak: 

• 1. dinamika. Parte hartzeko prozesuaren kontzeptua aztertzen. 

• 2. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzeko galderak: gauzak antolatzen. 

• 3. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzea. 

1. dinamika. Parte hartzeko prozesuaren kontzeptua aztertzen. 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Taldeak parte hartzeko prozesuen atzetik dauden hitzak 

eta kontzeptuak identifikatzea. 

• Marko komuna definitzea. Parte hartzaileek gauza beraz 

hitz egiten dutela eta marko bera partekatzen dutela 

ziurtatzea. 

Gako-hitzak: • Partekatutako kontzeptua. 

Behar den denbora:  • 20 minutu.  

Gehieneko taldea: • Ikasgela. 

Zailtasuna: • Erraza. 

 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 

materialak: 

• Papelografoa edo antzekoa. 

• Papelografoan idazteko errotulagailuak. 

• 0 urratsa. Gelaren antolaketa. 

- Aulki zirkulu bat, ikasleak eroso eserita egon daitezen eta 
papelografoa dagoen hormara begira. 

Urratsez 

urrats: 

• 1. urratsa. Dinamika aurkeztea eta hasiera 

• Irakaslearen sarrera laburra, gaia – parte hartzeko prozesuak- eta 

dinamika aurkezteko.  

- Irakasleak taldeari galdetuko dio: Zer ulertzen dugu parte 

hartzeko prozesua esaten dugunean? Zeintzuk dira atzean 

dauden hitzak eta gaiak? Eta taldeari utziko dio pixkanaka eta 

ozenki parte hartzeko prozesuen kontzeptua sortzen zaizkion 
hitzak esaten. 

- Irakasleak hitz guztiak idatziko ditu papelografoan. Denak dira 
baliagarriak! 

�

 Oharra:Sor daitezkeen hitz batzuk hauek dira: bidea, taldea, parte 
hartzaileak, denon artean zerbait eraiki…. 

�
Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu  
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(jarraian) 

1. dinamika. Parte hartzeko prozesuen kontzeptua aztertzen. 

Dinamikaren garapena 

Urratsez 

urrats: 

• 2. urratsa. Marko komun baterantz  

- Zerrenda bukatu ondoren, irakasleak ozenki irakurriko ditu hitzak 

eta taldeari galdetuko dio ados dagoen guztiekin. Hau da, ea 

zerrendak balio ahal duen taldearentzat definitzeko parte 
hartzeko prozesuek zer esan nahi duten. 

- Gainera, irakasleak dinamika bukatuko du taldeak lortutako 

emaitza  erkatzen duenean parte hartzeko prozesu baten 

ezaugarri nagusiekin,  dokumentu honen ikuspuntutik kontuan 
hartuta (1.2. edukien atalean). 

  Denbora, gutxi gorabehera: 10 minutu 

2. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzeko galderak: gauzak antolatzen. 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Taldeak parte hartzeko prozesu bat eraikitzeko galdera 

gakoak ezagutzea. 

• 8 urrats gakoak eta 3 baldintza beharrezkoak 

identifikatzea parte hartzeko prozesu bat diseinatzeko. 

• Talde batean parte hartzea probatzea eta bizitzea. 

Gako-hitzak: 
• Galdetu eta erantzun; diseinua; parte hartzeko prozesua; 

8 urrats gakoak eta 3 baldintza beharrezkoak; sormena. 

Behar den denbora: • Gomendioa: 60 minutu (etengabeko saio batean). 

Gehieneko taldea: • Ikasgela. 

Zailtasuna: 

• Erdia. Dinamika honetan kontuan hartu: 

o 8+3 urratsen edukia ondo ulertu, gero ikasleei 

adierazteko eta konpartitzeko. 

o Taldeari lagundu gogoeta egiten, bere galderak 

zalantzan jartzen, adibideetan bermatuz, egunez 

egungo errealitatean… 
 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 

materialak: 

• Papelografoa edo antzekoa. 

• Papelografoan idazteko errotulagailuak. 

• Koloreetako A4ko 11 kartoi meheren sorta. Behar ditugun kartoi 

meheren sortak izango dira ikasgelan dauden 5 pertsonako 

azpitaldeei banatzeko; beraz, talde adina sorta behar dira. 

• Blue-tack edo zeloa, papelografoan kartoi meheak itsasteko. 

Urratsez 

urrats: 

• 0 urratsa. Gelaren antolaketa. 

- Aulki zirkulu bat, ikasleak eroso eserita egon daitezen eta 

papelografoa dagoen hormara begira. 

- Aulkiak erraz mugitu ahal izango dira partaideak 5 pertsonako 

azpitaldeetan banatu ahal izateko. 

- Gainera, irakasleak idatziko du kartoi meheen sorta bakoitzean 

parte hartzeko prozesu guztien 8 urrats gakoak eta 3 baldintza 

beharrezkoak (ikusi urrats eta baldintza bakoitzaren titulua edo 

izendapena “1. lan materiala” atalean). 
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2. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzeko galderak: gauzak 

antolatzen 

Dinamikaren garapena 

• 1. urratsa. Dinamika aurkeztea 

- Ikasgela lan egiteko 5 pertsonako azpitaldeetan banatuko da eta 

azpitalde bakoitzak A4ko 11 kartoi meheren sorta bat izango du 

eta bertan agertuko da urrats eta baldintza bakoitzaren 
xehetasuna. 

- Irakasleak dinamika adeiraziko du parte hartzeko prozesu 
guztietan 8 urrats gakoak eta 3 baldintza beharrezkoak daudela.  

- Jarraian, irakasleak dinamikaren agindu hau adieraziko du: “Zuen 

esperientziatik abiatuta, proposatzen dizuet talde bakoitzak kartoi 

meheetan agertzen diren 8 urrats gakoak eta 3 baldintza 

beharrezkoak ordenatzea, logikoen iruditzen zaion ordenan eta 

argudiatu. Gainera jarraitzeko prozesua irudikatzen duen irudi bat 

sortu behar duzue”. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 5 minutu 

• 2. urratsa. Dinamika garatzea 

- Lan egiteko azpitaldeak egin ondoren, bakoitzari koloreetako 
A4ko 11 kartoi meheren sorta bat banatzen zaio. 

- Azpitaldeko bakoitzak emandako aginduaren gainean lan egingo 

du. Hau da, era koherente batean, argudioak emanez, ordenatu 

behar ditu 8 urratsak eta 3 baldintzak, eta gainera jarraitzeko 

prozesua irudikatzen duen irudi bat sortu beharko du. 

- Irakasleak denbora emango die azpitalde bakoitza antolatzeko 
eta egin beharreko lana kudeatzeko. 

�

 Oharra: 5 pertsonako azpitaldeen banaketa ausaz izan daiteke edo 
koloreetako gozokiak, barajako kartak erabiliz… 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 15 minutu  

Urratsez 

urrats: 

• 3. urratsa. Bateratze lana eta taldeko eztabaida 

- Azpitalde bakoitzak besteei aurkeztuko die bere lanaren emaitza 

eta zergatia. Aurkezpena pertsona bakar batek egin dezake edo 
azpitalde osoak. 

- Eta jarraian, azpitalde bakoitzak bere proposamena 
papelografoan jarriko du. 

- Bateratze lana bukatuko da taldean eztabaidatzen. Irakasleak 

taldekoei galdetuko die nola ikusten dituzten aukera ezberdinak, 
zein puntuk daukaten adostasuna, zeintzuek ez, etab. 

- Gainera, eztabaida sustatzeko, irakasleak azkenean azalduko du 

zein den ordena logikoa eta erakutsiko du 8 urrats gakoak eta 3 
baldintza beharrezkoak agertzen diren irudia. 

Oharra: Dinamika honen gakoa taldeko eztabaidan datza eta bere 

aberastasunean irakasleak egin ditzakeen galderen bitartez talde 

bakoitzak egin dituen lana emaitzak ikustean. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 40 minutu  
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3. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzen. 

Ezaugarri nagusiak 

Helburuak: 

• Taldeak lehenengo pertsonan parte hartzeko prozesu 

baten diseinua esperimentatzea. 

• Taldeari interesatzen zaion gai batean parte hartzeko 

prozesu baten diseinua bizitzea. Imajinatu nola egin 

daitekeen, zeintzuk diren jarraitzeko biderik onenak… 

• Parte hartzea eta parte hartzea taldean esperimentatzea. 

Gako-hitzak: 
• Esperimentazioa; parte hartzeko prozesu baten diseinua; 

sormena eta foku kreatiboa; ebaluazioa. 

Behar den denbora:  

• Azpitaldeen arabera aldagarria.  

Gomendioa: 165 minutu inguruan (saio bakar batean). 

• 3 saiotan banatu behar bada: 

o 1. saioa: 1-2 urratsak. 

o 2. saioa: 1 saioaren oroigarria eta 3. urratsa. 

o 3. saioa: aurreko saioen oroigarria eta 4-5-6 

urratsak. 

Gehieneko taldea: • Ikasgela. 

Zailtasuna: 

• Altua. Dinamika honetan kontuan hartu: 

o Aukeratzen den  gaia bere interesekoa eta 

motibagarria dela ziurtatzen saiatzea. 

o 8+3 urratsak ondo ulertu taldeari bere prozesuan 

laguntzeko. 

Dinamikaren garapena 

Behar diren 

materialak: 

• Papelografoa edo antzekoa. 

• Papelografoan idazteko errotulagailuak.. 

• Koloreetako paper itsasgarriak. 

• Eranskailuak edo gometsak. 

• 2 kartoi mehe eta koloreetako errotulagailuak azpitaldeka. 

• Blue-tack edo zeloa kartoi meheak itsasteko. 

• Laguntzeko materialak eta 8 urrats gakoak eta 3 baldintza 

beharrezkoak dituen fitxa (ikusi 1. eta 2. laguntzarako materialak). 

• Gozokiak. 

• 0 urratsa. Gela antolatzea. 

- Aulki zirkulu bat, ikasleak eroso eserita egon daitezen eta 

papelografoa dagoen hormara begira. 

- Aulkiak erraz mugitu ahal izango dira partaideak 5-7 pertsonako 

azpitaldeetan banatu ahal izateko. 

Urratsez 
urrats: 

• 1. urratsa. Dinamika aurkeztea 

• Ikasgela 5 pertsonako azpitaldeetan banatuko da eta azpitalde 
bakoitzak 2 kartoi mehe eta koloreetako errotulagailuak izango ditu. 

- Irakasleak dinamika aurkeztuko du, lantegiaren helburuak 

komentatuz: azpitalde bakoitzak parte hartzeko prozesu bat 

diseinatzea, 8 urrats gakoak eta 3 baldintza beharrezkoak 

kontuan hartuta. Laguntzeko material bezala komenigarria da 

irakasleak talde bakoitzari 8 urrats gakoen eta 3 baldintza 
beharrezkoen xehetasunak ematea. 

�

 Oharra: 5-7 pertsonako azpitaldeetan banatzea ausaz egin daiteke 
edo koloreetako gozokiak, multzo bereko barajako kartak erabiliz, etab. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 5 minutu 
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(jarraian) 

3. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzen. 

 

Dinamikaren garapena 

Urratsez 
urrats: 

• 2. urratsa. Idei jasa eta parte hartzeko prozesuaren gaia 
denon artean erabakitzea 

- Ikasgela osoak – azpitaldeetako kideak barne- gai berberari buruz 

lan egingo du. Horretarako sormena lantzeko dinamika bat 

egotea proposatuko da: idei jasa idatzia. 

- Nola? Ikasle bakoitzari 3 paper itsasgarri banatu ondoren, 

irakasleak taldekoei hurrengo galdera planteatuko die: “Zure 

intereseko zein gairi buruz diseinatu nahiko zenukete parte 

hartzeko prozesu bat? Zer gai landu nahiko zenukete denon 

artean, gero proposamen partekatu batera heltzeko? Ikasle 

bakoitzak hiru ideia sortu behar ditu, ideia bana paper itsasgarri 

bakoitzean. Dibergentziaren momentua da eta ideien 
sorkuntzarena. 

- Irakasleak taldekoei denbora utziko die eta bukatzen duten 

neurrian, paper itsasgarriak jasoko ditu. Ikasle batzuen laguntza 

eskatu ahal du paper itsasgarriak gaika antolatzeko 
papelografoan edo horma batean. 

- Helburua da paper itsasgarriekin horma-irudi bat sortzea, gaikako 
kutxa batzuetan eta bertan antzeko paper itsasgarriak elkartu. 

- Horma-irudia sortu eta gero, irakasleak eta lagundu dioten 

ikasleek taldeari adieraziko diote zeintzuk diren emaitza eta gai 
aipagarrienak. 

- Jarraian, taldeak gai bat aukeratu behar du  

–konbergentziaren momentua-. Nola egin? Aukerak asko izan 

daitezke: taldeari ozenki galdetuz zein aukeratuko luketen eta 

eztabaida sortuz gai bat adostu arte, taldeko bakoitzari 

eranskailu bat edo gomets bat, interesgarriena iruditzen zaion 
gaiari botoa emateko, etab. 

�

 Oharra: Parte hartzeko prozesuaren gaia oso ezberdina izan daiteke. 

Ez da ezer gertatzen. Garrantzitsuena da ikasleen interesei erantzutea 

eta hauek motibatua egotea aukeratutako gaiaren inguruan parte 

hartzeko prozesu baten diseinuan pentsatzeko. Hala ere, beharrezkoa da 

gaia ondo planteatuta egotea –modu objektiboan- eta konkretua izatea.  

Adibidez: “Parte hartzeko prozesu bat diseinatu nahi dugu denon 

artean erabakitzeko ikasturteko azken bidaiaren norakoa edo klaseko 
delegatua hautatzeko beste sistema bat proposatzea”. 

 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 30 minutu  
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(jarraian) 

3. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzen. 

 

Dinamikaren garapena 

• 3. urratsa. Parte hartzeko prozesua diseinatzea 

- Lan azpitalde bakoitzak egokiagoa iruditzen zaion prozesua 

diseinatuko du. Horretarako laguntza materiala erabiliko du: 8 

urrats gakoak eta 3 baldintza beharrezkoak dituen fitxa eta 
xehetasunak erabiliko ditu. 

- Azpitalde bakoitzak bere burua kudeatuko du hurrengo arauetatik 

hasita: 45 minutu dituzue prozesua diseinatzeko eta ematen 
dizkizuedan 2 kartoi mehetan islatzeko. 

�

 Oharra: taldeko lanak iraun bitartean, irakaslea mugituko da 

ikasgelan, talde baten batek zalantzak baditu, erantzuteko eta egiten 

utziko die. Askoz jota, gozokiak banatuko dizkie “neuronak elikatzeko” 
eta talde lanerako giro aproposa sortzeko.  

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 45 minutu  

• 4. urratsa. Bateratze lana 

- Diseinurako denbora agortuta, azpitalde bakoitzak bere 
proposamena aurkeztuko die ikasgelako besteei.  

- Bakarrik agindu bat dago: azpitalde bakoitzak aurkezteko duen 

denbora gehienez 10 minutukoa izango da eta azpitalde 
bakoitzak nahi duen moduan eta ahal den era erakargarrienean. 

�

 Oharra: Aurkezpenera animatzeko, irakasleak aukeratutako gaiaren 

inguruko testuingurua azalduko du: “Imajinatu ikasturte bukaerako azken 

bidaiaren norakoa erabaki nahi dugula. Jarraian, azpitalde bakoitzak 

aurkeztuko digu elkarrekin nola landuko den eta nola erabakiko den 

prozesuaren proposamena norakoa erabakitzeko. Horregatik, adi egon!, 

garrantzitsua da!”. 

�
Denbora, gutxi gorabehera: aldagarria, sortutako azpitalde 

kopuruarearen arabera. Azpitalde bakoitzak 10 minutu izango ditu. 
Bost taldeekin, 50 minutu. 

Urratsez 

urrats: 

• 5. urratsa. Taldeko eztabaida eta “proposamen onenak“ 

hautatzea 

- Azpitalde bakoitzaren aurkezpena egin ondoren, irakasleak 

taldeko eztabaida erraza dinamizatuko du taldeari gehien gustatu 
zaizkion antzemateko eta ezagutzeko. 

- Horretarako taldea gidatu ahal duten galdera batzuk: Zer 

proposamen gustatu zaizuen gehien eta zergatik? Zeinean 

hartuko zenuke parte dudarik gabe? Orokorrean, ba al dago falta 
zaizun zerbait, tratatu ez den zerbait? 

�

Oharra: Helburua ikasgelan eztabaida sortzea da eta “proposamen 

bakoitzaren onena” ikusteko gauza izatea”, ez dagoelako proposamen 

ezin hoberik eta seguru aukera onena dela beste bat sortzea, dauden 

proposamen bakoitzaren gauza onenekin. Kontuan izan behar da parte 

hartzean “formula magikorik” ez dagoelako, baizik eta proposamen 

bakoitzak zerbait interesgarria daukala. 

�
 Denbora, gutxi gorabehera: 20 minutu. 
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3. dinamika. Parte hartzeko prozesu bat diseinatzen. 

 

Dinamikaren garapena 

Urratsez 

urrats: 

• 6. urratsa. Ebaluazioa 

- Azken urratsa, ebaluazioa. Taldearekin parte hartzeko lana nola 

joan den taldearekin kontrastatzea proposatzen dugu. 
Horretarako gidatzeko galdera batzuk proposatzen ditugu: 

- Nola baloratzen duzue parte hartzeko prozesuaren diseinua? 

Erreza ala zaila izan da urrats bakoitza jarraitzea? Zer 
aspektutan gertatu zaizue zailagoa? 

- Nola joan da taldeko lana? Erraza ala zaila izan al da? 

- Kasu honetan ikasgelan gai hauei buruzko eztabaida irekia 
sortzea interesatzen zaigu. 

- Hala ere, beste aukera bat izan daiteke partaide bakoitzak paper 

itsasgarri batean hurrengo galderei emandako erantzunak 

idaztea: “Zer izan da onena? Txarrena? Zer falta zaizu? Zer izan 

duzu soberan?” Denbora pixka bat utzi ondoren, paper 

itsasgarriak jasoko ditu eta dokumentu batean idatziko ditu. Hori 

epe aproposenean -gehienez, aste bat- taldeari bueltatuko dio. 

- Oharra: Irakasleak, taldearen ebaluazioa aberastu ahal izango du 

bere ekarpenekin, dinamikaren behaketa eta taldearen portaera 
ikusita. 

 

    Denbora, gutxi gorabehera: 15 minutu. 
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Gomendio praktikoak 
 

Parte hartzeko prozesua baten diseinua, 5 maila honek ikasleekin parte hartzeko 

lanean beste urrats bat aurrera ematea esan nahi du, gauza hauetatik abiatuta: 

 

 

• Parte hartzeko prozesua propio baten diseinua, ikasleentzat interesa 

duten gaiekin eta bere parte hartzeko erekin. Oso tresna erabilgarria da 

protagonistak izaten laguntzea, ikasleek boterea hartzeko, bidearen eta hartu 

behar diren erabakien. 

• Taldeko hasierako markoa eta eszenatoki partekatuaren oinarrizko 

definizioa. HHau da, kasu honetan kontzeptua eta parte hartzen duten 

pertsonek parte hartzeko prozesuaz hitz egiterakoan zer ulertzen duten. Parte 

hartzeko prozesu edo esperientzia guztietako lehenengo urratsa da; talde 

bakoitza ezberdina da eta bere markoa propioa edo hasierako eszenatokia 

eraiki beharko dugu, partaideen ideietatik abiatuta. Nola egin? Lehenengo 

dinamikak era erraza batean egitea proposatzen du. 

• Parte hartzaileek egindako banakako ekarpenetatik abiatuta, taldearen ideien 

eraikuntza eta ikustaraztea. Pertsona bakoitzaren ideiei balioa ematea da eta 

gainera, talde lanaren “plus” bat gehitzea, sinergien, balioa eta ideia berrien 

sortzailea. Parte hartzean, 1+1>2 delako. 

• Galderak erabiltzea tresna gakotzat. Taldeari laguntzeko galdera onak 

egitea eta helburuetara hurbiltzea bideratzailearen edo dinamizatzailearen lana 

da – kasu honetan irakaslea-. Galderek eszenatoki berriak planteatzeko balio 

dute, ikuspuntuak irekitzeko, eta gainera, parte hartzeko prozesuan taldeari 

protagonismoa emateko. 3. dinamika horren adibide argia da: galdera gakoen 

bitartez parte hartzeko prozesu baten diseinua errazten dio taldeari. 

• Adostasuna sortuz eta taldean partekatutako ideien bidez, prozesuaren 

eraikuntza. Parte hartzeko lanean garrantzitsua da pertsonek partekatzen 

dutena identifikatzea, zertan gauden ados. Horrek aurrerapausoak ikusten 

uzten du eta taldea jarraitzera animatzen du. 
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Laguntzeko materialak eta baliabideak 
 

Parte hartzeko prozesua baten diseinua, 5 maila honetan ekarritako erreferentzia 

gehienak Nola egin kalitatezko parte hartzeko prozesua bat? Gida praktikoa 

dokumentutik atera dira, Euskadiko Udalen Elkarteak, EUDELek, argitaratuta eta 

web orri honetan jasotzeko modukoa: 
http://www.eudel.net/aNG/web/cas/publics/libros/index.jsp 

 

Gainera maila honetan laguntzeko behar den materiala hau da: 

 

• 1. Laguntzeko materiala. Zer urrats eman parte hartzeko prozesu baten 
diseinuan? 

Eman beharreko 

urratsak 
Xehetasunak edo adierazpena 

• 1. urratsa. Zergatik 

egin nahi dugu parte 

hartzeko prozesu 

bat?  

 

• Taldeak parte hartzeko prozesua zergatik jarri nahi duen 

martxan irudikatu beharko du. 

• Lehenengo urrats hau garrantzitsua da. Argi izan behar da 
arrazoia eta parte hartzeko prozesuaren zergatia. 

• Adibideak: klasean erabakiak hobeto hartzea, 

ikastetxearen eguneroko funtzionamenduan ikasleen iritziak 
sartzea… 

• 2. urratsa. Zertarako 

egiten dugu parte 

hartzeko prozesua? 

• Era argi eta konkretuan parte hartzeko prozesuaren 

helburuak definitzea da. Helburu orokorragoak eta 

espezifikoak egongo dira.  

• Galdera honek lagundu ahal digu: zer lortu nahi dugu 
prozesuarekin? 

• Adibideak: ikasketa bidaiaren jomuga erabakitzea, klaseko 

ordezkaria hautatzeko sistema erabakitzea, ikastetxearen 
zuzendaritzari hobetzeko proposamenak egitea… 

• 3. urratsa. Nortzuek 

hartuko dute parte? 

• Nortzuei interesatzen zaigu prozesuan parte hartzea? 

Klaseko zer pertsonak eta ikastetxetik kanpoko zer 
pertsonak?  

• Galdera honi erantzuteko baldintza bat kontuan hartu behar 

da: beharrezkoa da aniztasuna egotea (generoa, 

gutxiengoak…) eta gai baten aurrean ikuspegi eta mota 

askotako iritziek  ordezkatuta egon behar dute. 

• Nortzuk hori identifikatu ondoren, hurrengo galdera hau da: 

- Nola lortu parte hartzea? Nola heldu beraiengana? 

Haiekin zuzenean edo ekintzaren bat eginez? Nola 
inplikatu? Zer egin? 

- Urrats honen helburua da parte hartzeko prozesuan 
“egon behar diren pertsona guztiak egotea lortzea”. 
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Eman beharreko 

urratsak 
Xehetasunak edo adierazpena 

• 4. Urratsa. Zer 

araurekin? 

• Prozesuaren “jokoaren eremua” definitzea esan nahi dugu 

eta zehatzago argi definitzea: 

− Ikastetxeak markatutako mugak (baldin badaude) 

denbora aldetik eta beste arlo batzuetan. 

− Landuko denaren edukia. 

− Prozesuaren emaitzekin hartzen den konpromisoa. 

• Adibidez, prozesuaren helburua zuzendaritzari hobetzeko 

proposamenak egitea baldin bada, aurretik jakin behar da 

zuzendaritzaren konpromisoa, aurrera eramateko asmorik 

duen ala ez, edo zein irizpiderekin jo behar da. 

• 5. urratsa. Nola 

eramango dugu 
aurrera? 

• Jarraitzeko bidea definitzea da.  

• Horretarako, ez dago errezetarik eta prozesu bakoitzak bere 

lan egiteko arauak behar ditu. Hala ere, eraikitzeko galdera 

hauek lagungarri gerta daitezke: 

− Nola antolatuko gara ikasgelan ideiak eta eztabaida 

sortzeko…? Prozesuaren helburuen arabera: zer 

antolatuko dugu? Nola egingo dugu?  

− Hitz egiteko, hausnartzeko eta elkarrekin sortzeko 

bilerak izango dira? Kalean egindako ekintzak izango 

dira? Interneteko gizarte sareetan esparruak izango 

dira? Edozein pertsonak bere iritzia emateko kalean 
edo ikastetxean panelik jarriko al da?  

• Gainera, metodologia orokorrera begira, ekiteko fase edo 

arauak hauek dira: 

1. Testuingurua jasotzeko eta markoa finkatzeko 

hasierako fasea 

Prozesuaren zergatia, helburuak  eta arauak adieraztea. 

2. Analisi fasea 

Gaur egungo errealitatea identifikatzea eta nola ikusten 

den zenbait ikuspegi edo ikuspuntutatik. 

3. Deliberazio fasea 

Denon artean hitz egiteko eta eztabaidatzeko fasea, 

adostasuna daukaten puntuak eta ez daukatenak 

identifikatzeko asmoz. 

4. Proposatzeko fasea 

Ekintzetarako proposamen zehatzen definizioa eta haien 

arteko lehentasunak markatzea. 

5. Erabakiak hartzea 

Prozesuaren lidergoa duten pertsonek hartuko dituzte. 

6. Erabakiak bueltatzea 

Parte hartu duten pertsonei edo interesatuta egon 

daitezkeenei. 

7. Adostutako ekintzen garapena eta ebaluazioa 

Fase honetan parte hartzearekin lan egiten jarraitu ahal 

da , martxan jartzen diren ekintzen jarraipen on bat 

egiteko.  



5. maila. Parte hartzeko prozesu baten diseinua 

Nola landu parte hartzea ikasgeletan? Gida praktikoa 

  
83.orr. 

Eman beharreko 

urratsak 
Xehetasunak edo adierazpena 

• 6. urratsa. Noiz? Zer 

denbora eta 
erritmotan? 

• Nola kudeatu erritmoak? Zer kronograma egingo dugu? Noiz 

izango dira “une gorenak”? 

• Planteatzen diren erritmoak eta inplikatuta dauden 
pertsonen erritmoak bateragarriak dira? 

• 7. urratsa. Non? Zein 

esparrutan eta 
lekutan? 

• Ekintzak non egingo ditugun pentsatzeko momentua da, 

zeintzuk izango dira esparruak eta lekuak. 

• Leku fisikoak ala birtualak dira? Zer edukiera dauka 
bakoitzak? 

• Esparru erabilerrazak eta egokiak dira guztiontzat? Esparru 
hurbilak dira, parte hartzeko erakargarriak? 

• 8. urratsa. Zer 

baliabidez egingo 

dugu? 

• Baliabide guztiak erabakitzeko: pertsonak, materiala, 

informazioa eta komunikaziorako teknologiak, ekonomikoak 

eta denbora. 

1. Pertsonak 
Nortzuek hartuko dute parte? Eta zein da 

bakoitzaren papera? 

2. Materialak 
Zer beharko dugu prozesuan zehar? Zer 

material? Eta laguntzeko zerbitzuren bat? 

3. Informazio 

eta 

komunikazioaren 

teknologiak 

Zer teknologia behar dira? Zeintzuk dira 

bere ezaugarriak? 

4. Ekonomikoak 

Zenbat balio du? Komunikaziorako 

materialak pentsatu eta zehaztu, 

materialak, dinamizazioa (beharrezkoa 

bada), baliabide informatikoak,... 

5. Denbora 

Zer konpromisoa eskatzen diogu parte 

hartuko duten pertsonei? Zenbat da 

denbora eta ardura aldetik?  

• 1. baldintza. 

Prozesuan zehar 

sortzen den 

informazioa eta 
komunikazioa 

• Zer informazio behar dugu eta eskainiko diogu parte 

hartuko duen taldeari? Nola ziurtatuko dugu ulertzen dela 

eta heltzen dela?  

• Nola komunikatuko dugu sortzen joango den informazioa? 

Zeintzuk dira erabili ahal ditugun kanal fisikoak eta 
birtualak? 

• Nola jasoko ditugu sortuko diren ekarpenak, iradokizunak, 
iritziak? 

• 2. baldintza. 

Etengabeko 

jarraipena eta 
ebaluazioa  

• Nola ebaluatuko ditugu prozesua eta martxan jarriko 

ditugun ekintzak? 

• Nola piztuko ditugu parte hartzaileen interesa eta iritzia? 

• 3. baldintza. 

Konpromisoak 

• Zeintzuk dira prozesuaren  eta parte hartzen duen pertsona 

bakoitzaren konpromisoak? 

• Modu argian definitzeak laguntzen du prozesuarekin eta 

sustatzen duten pertsonekin gardentasuna, 

sinesgarritasuna… izaten. 
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• 2. laguntzeko materiala. Ikasleentzako fitxa parte hartzeko prozesuaren 

diseinurako, 8 urratsak eta 3 baldintza beharrezkoak dituena: 

 

Parte hartzeko proiektua / prozesua: bere diseinua 8+3 urratsetan 

Proiektu / prozesuaren 

izena: 

 

•  

 

 

1. urratsa. Zergatik 

garatu nahi duzue 

proiektu / prozesu hau? 

 

Zergatiak: 

•  

 

 

2. urratsa. Zer 

helburu dituzue? Zer 

lortzea espero duzue 

proiektu / prozesu 

honekin? 

 

Hau lortu nahi dugu: 

•  

 

 

 

3. urratsa. Nor 

inplikatu nahi duzue? 

Nortzuek nahi duzue 

parte hartzea –bai 

ikasgelakoak, 

ikastetxekoak, bai 

kanpokoak? Pertsona 

egileak…? (zenbat eta 

zehatzagoa, orduan eta 

hobeto!) 

Hauek inplikatu nahi ditugu: 

•  

 

 

 

 

4. urratsa. Parte 

hartzeko prozesuaren 

garapena baldintzatzen 

duen mugarik al 

dago? Zeintzuk dira 

muga horiek? 

Muga nagusi hauek dauzkagu: 

•  

 

 

 

 

 

5. urratsa. Nola 

egingo dugu? 

Zehatzago, zer 

antolatuko dugu? 

Dauzkagun helburuak ikusita, hau antolatu nahi dugu: 

 

 

 

6. urratsa. Noiz? 

Urteko zein 

momentutan? Zein 

egunetan? Zerbait 

puntuala edo epe 

luzean? 

Gure aurreikuspena: 

•  

 

 

 

7. urratsa. Non? Zein 

lekutan – fisikoak 

edo/eta birtualak? 

Lekuak: 

•  
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Parte hartzeko proiektua / prozesua: bere diseinua 8+3 urratsetan 

8. urratsa. Zer 

baliabide behar 

ditugu? Zer baliabide 

ditugu? 

Gure baliabideak: 

•  

 

 

 

1. baldintza. 

Informazioa eta 

komunikazioa 

 

Prozesu osoan, zer 

informazio 

transmitituko diegu 

ikasgelakoei, 

ikastetxeari…? Nola 

egingo dugu? Zein 

momentutan 

komunikatuko dugu? 

 

Ikasgelakoei, ikastetxeari edo beste erakunde batzuei 

informazio hau transmititu nahi diegu: 

•  

 

 

Eta honela komunikatuko dugu: 

•  

2. baldintza. 

Etengabeko 

jarraipena eta 

ebaluazioa 

 

Nola ebaluatuko ditugu 

prozesua eta egingo 

ditugun ekintzak? Nola 

jakingo dugu lortu 

ditugun jarritako 

helburuak? 

Hau ebaluatuko dugu: 

•  

 

 

Eta honela egingo dugu: 

•  

 

 

3. baldintza. 

konpromisoak 

 

Prozesuan zehar, zer 

konpromiso behar 

ditugu eta geure gain 

hartuko ditugu parte 

hartuko dugun 

pertsonok, 

ikastetxeak…? Nola 

bueltatuko ditugu 

emaitzak? 

Gure konpromisoak: 

•  

 

 

Hurrengoen konpromisoa ere behar dugu: 

•  
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4.  Zein da irakaslearen papera edo lana? 
 

Irakaslearen papera edo lana gakoa da proposamen metodologiko hau ikasgeletara 

eramateko orduan, eta hurrengo hitzetan laburbiltzen da: erraztea, ikastaldeari 

lagundu. 

 

Errazteak taldea gidatzea, arautzea eta laguntzea esan nahi du ikasleak 

ikasketaren subjektu protagonistak bihurtzeko. 

 

Paper hauetan eta gida honetan planteatzen diren proposamenak aplikatu ahal 

izateko, irakasleak bi zeregin bere egin behar ditu: 

• Plangintza egitea 

• Erraztea 

Plangintzaren zereginek zerikusia daukate ikasgelako lanaren diseinuarekin, gida 

honek proposatzen dituen metodotik eta ibilbide pedagogikoetatik abiatuta. Modu 

zehatzago batean, hauxe esan nahi dugu: 
 

Plangintzaren zereginak:  

1. Gida arreta handiz irakurtzea, eta bereziki, lortu nahi diren parte hartzeko 

helburuak proposatu den maila bakoitzean. 

2. Hasteko baldintzak definitzea: taldearekin lortu nahi diren helburuak, taldearen 
ezaugarriak eta ikasgelan lanerako erabili ahal den denbora. 

3. Jarritako hasierako baldintzetara hobeto moldatzen den ibilbidea aukeratzea. 

4. Aukeratutako ibilbidearen arabera, lan egiteko mailetako dinamikak birpasatzea eta 
talderako egokienak aukeratzea helburuen eta dagoen denboraren arabera. 

5. Diseinatutako lan plangintza xehetasunez idaztea: helburuak, prestakuntzarako 
ibilbidea eta ikasgelan lan egiteko dinamikak. 

 

Errazteko zeregina taldea gidatzean eta laguntzean datza, jarritako helburuak 

lortzeko aukeratu diren teknika eta dinamiketan. Bideratzailearen zereginen atzean 

irakaslearen trebetasun eta konpetentzia batzuk aurkitzen ditugu, hala nola: 
 

Errazteko zereginak:  

1. Saio bakoitza testuinguruan jartzea eta lortu nahi diren helburuak adieraztea. 

2. Modu erraz batean dinamika bakoitzaren urratsak adieraztea eta taldeak ulertu 
duela ziurtatzea. 

3. Taldeari entzutea eta begiratzea ikusteko eta ulertzeko nola jokatzen duen 
planteatutako dinamiken aurrean. 

4. Taldeko pertsona guztien parte hartzea ziurtatzea – hala edo nola-. 

5. Taldearen emaitzak jasotzea interpretaziorik gabe eta papelografoa batean, horma-
irudian edo proposatzen den lekuan idaztea. 

6. Dinamika bakoitza esperimentatu ondoren, taldeari galdetu. Portaeren behaketa, 

emozioak, keinuak… galdetzea, horrela hausnarketak, aberastea eta banakako eta 
taldeko ikastea sortzeko. 
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Bere garrantzia ikusita, errazteko zereginak lan mailen zehetasunetan testuan 

indartu egin dira dinamika bakoitzean agertzen diren oharrekin eta 
�

 ikur honekin 

identifikatuta daudenak, baita gomendio praktikoen atalean ere.  

 

Eta hori guztia taldeko parte hartzeak eskatzen dituen lan egiteko eratan irakasleari 

arauak eta gomendioak emateko. Lan egiteko era hori, dudarik gabe, talde 

osorako, ikasleentzako eta irakasleentzako inspirazioa izan ahal da. 
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Azken ebaluazioa: Nola joan zaizu? 
 

 

Gasteizko Udalaren Gazteria Atalean ezagutu nahiko genuke: 

 

• Alde batetik, nola joan zaizu gida hau praktikara eramatekoan: 

Baliagarria gertatu zaizu? 

Erabilgarria gertatu zaizu?  

Zer da gida honen onena? 

Zer da txarrena? 

Zer dauka soberan? 

Zer falta zaio? 

 

• Eta bestetik, nola izan da zure taldearekiko esperientzia: 

Nola baloratzen duzu ikasgelan egindako lana?  

Zein izan da ikasleen balorazioa? Gustatu zaie?  

Motibatu ditu? Baliagarria gertatu zaie? Nola sentitu dira? 

Eta zure bideratzailearen lana? Baliagarria gertatu zaizu? Kostatu 

zaizu? Nola sentitu zara? 

 

Zuen ebaluazioak eta feedback-ak, irakasleak bezala, hobetzen, bilakaera izaten, 

aldaketak sartzen eta proposamen berriak sortzen… laguntzen digulako 

 

Animatuko zara? 

Mila esker! 

 

 

 

 

 

 

• Zuen komentarioekin eta ekarpenekin mezu bat bidali ahal diguzu 

gazteria@vitoria-gasteiz.org helbidera. 

 




