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Mila Kolore programa Ongi Etorri Eskolara proiektuaren barnean 
kokatzen da. Proiektu honek, Gipuzkoako ikastetxe desberdinei eskola eta 
komunitate inklusibo baterantz kulturarteko eredu pedagogikoa martxan 
jartzeko akonpainamendua eskaintze die, euskara funtsezko elementutzat 
hartuz ikasle guztien aukera-berdintasuna sustatzeko.

Gaur egun, Ongi Etorri Eskolara proiektua aurrera eramaten den 
ikastetxeetan ikasturtero egiten den Kulturarteko ikerketaren arabera, 
jatorria beste herrialde batean duen ikasleriaren portzentaiaren bataz 
bestekoa %20aren ingurukoa da, hau da, 5 ikasletik 1ek du jatorria beste 
herrialde batean.

Eskolek, egoera berri honetara egokitzeko eta honekin batera sortu diren 
erronka  berriei aurre egiteko, aldaketak beharrezkoak dituzte, bai eskolan 
bertan, (ikasgeletan,  eskolako sisteman) eta baita administrazioetako 
hezkuntza politiketan ere. Hezkuntza sistemak beharrezkoak dituelako 
eskoletan kulturarteko hezkuntza era eraginkorrean  landuko dituen 
tresnak.

"Mila Kolore" programa lehen eta bigarren hezkuntzako irakasleei tresnak 
eskaintzeko helburuarekin sortzen da, ikasleekin kultura-aniztasuna 
kulturarteko ikuspegitik eta modu ludikoan landu dezaten. 

Ikasturte bakoitzean, elkarbizitzarako kulturarteko hezkuntza ardatz duten 
jardueren bilduma bat osatzen du programak. Jarduera horien helburua 
ikasleekin arrazakeriaren aurkako hezkuntzaren, bizikidetzaren, elkar 
ezagutzaren eta justizia sozialaren inguruko balioak, esperientziak eta 
gogoetak lantzea da. Aldi berean, kultura-aniztasuna ikusarazi eta balioan 
jarri nahi da.

Edizio honetan, alde batetik, kulturarteko hezkuntza zertan datzan eta 
haren helburuak zein diren irakurri ahal izango duzue. Bestalde, bilduman 
bildutako jarduera bakoitzaren helburuak, metodologia, materiala eta 
emaitzak aurkituko dituzue.

Txosten honetan, 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan Mila Kolore 
programan aurrera eraman diren dinamika guztiak biltzen dira. 
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KULTURARTEKO HEZKUNTZA 
Guztiontzako hezkuntza

Immigrazioak gero eta gizarte pluralago batean bizitzea dakar, hainbat 
hizkuntza eta  kultura nahasian. Ikastetxeek, gizartearen ispilu direnez, hainbat 
jatorri eta kulturatako ikasleak jasotzen dituzte. Beraz, nahitaezkoa da hezkuntzaren 
kulturarteko ikuspuntua lantzea eta errespetuzko, tolerantziazko eta elkartasunezko 
balioak sustatzea, jarrera arrazista eta xenofoboak saihesteko. 

Kulturarteko ikuspegiak, kultura guztietara (norberarenera ere bai jakina)  hurbilketa 
kritikoa egiteko eta beste kultura, bizimodua ezagutzeko eta konektatzeko nahia 
pizten duen hezkuntza-eredua sustatu behar du, inork ez dezan pentsa berea 
besteenaren gainetik dagoenik.  Azken finean, giza eskubideen eta eskubide zibil eta 
politikoen berdintasunean sinestea da kontua, eta edozein bazterketa-mota 
eragoztea. 

Kulturaz dugun iritziak testuinguru berean elkartzen diren kulturen arteko 
harremanak baldintzatuko ditu. Ongi Etorri Eskolara proiektuan, kultura, gizartea 
osatzen duten pertsonek  bereganatu duten ezagutza, sinesmen, arte, moral, 
eskubide, ohitura, eta gaitasun edo moldeen multzo bezala ulertzen dugu. Ikuspegi 
horrek, balioekin, jokabide-irizpideekin eta  gizalegearekin du zerikusia. 
Kontzeptuaren ikuspegi zabal horretatik abiatuta, kulturarteko hezkuntzak 
kontaktuan dauden talde guztiak biltzen ditu, ez bakarrik  kultura hegemonikotik 
kanpo dauden kulturak. 

Beste kultura bat ulertu edo interpretatzeko prozesuak ezinbestean dakar hurbilekoak  
eta urrunekoak, antzekoak eta desberdinak, norberarenak eta besteenak konparatzea.  
Hurbilketa hori berezitasun exotikotzat ez hartzea da garrantzitsuena, informazio eta  
esperientzien benetako eta errespetuzko elkartruketzat baizik. Ingurune jakin batean  
elkartzen diren kulturen arteko harremanen aurrean hartzen den jarrera eta jokabidea  
da kultura arteko hezkuntza. 

Eusko Jaurlaritzako “Harrera plana. Ikasle berrien eta haien familien harrera 
bideratzeko jardunbideak” gida praktikoan jasotzen den moduan (2019-20),  elkar 
hobeto ezagutzea eta hobeto ulertzea izango dira kulturarteko hezkuntzaren  
oinarriak. Horren bidez, elkarbizitzarako arauak praktikan jarriko dituen erreferentzia 
ingurunea sortzea lortuko dugu, desberdintasunak errespetatuko dituen ingurunea, 
hain zuzen. 

1 · Kulturarteko hezkuntza ikastetxe osoaren proiektua da, eta gutxienez hiru 
alderditan ikusi beharko litzateke: erakunde-dokumentu guztietan islatzea, 
ikastetxeak bere irakasleentzat diseinatzen dituen prestakuntza-planetan egotea, eta 
establezimenduaren antolakuntza-erabakietan eragina izatea. 
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2 · Kultura arteko hezkuntza komunitate-proiektu bat da, familiak, erakundeak, eta 
auzoko edo hiriko beste hezkuntza-agentzia batzuk biltzen dituena. Alderdi horren 
garrantzia da sozializazio primarioa edo familiarra bigarren hezkuntzakoarekin edo 
eskolakoarekin bateratzea funtsezkoa dela hezkuntza-mota horren helburuetarako.

3 · Kultura arteko hezkuntza “eskola-, pertsona- eta gizarte-arrakasta duen 
proiektua” da. Horri dagokionez, autoreak planteatzen du mota horretako 
hezkuntzaren lorpen nagusietako bat ikasleen artean autoestimu positiboa sustatzea 
dela, eta autobalorazio hori beste batzuekin harremanetan eraikitzea.

4 · Kultura arteko hezkuntza proiektu pedagogikoa da, eta “profesionaltasuna, egiten 
jakitea, teknika eta metodoa, baliabideak eta materialak, adibideak eta praktikak, 
lanbidea” eskatzen du.

Kultura arteko eskola batean, antolaketak garrantzi handia hartzen du; izan ere, 
ikasleen ikaskuntzan oinarritutako eta banakako desberdintasunei arreta jartzen dien 
irakaskuntzak aldez aurretik lan zehatza eta zabala eskatzen du, zereginak eta 
jarduerak planifikatu eta prestatzeko.

5. Kultura-proiektu bat da: hezkuntza-sistema batek eskola-curriculuma 
kulturarteratzea erabakitzen duenean, lehenik eta behin onartu behar du “ezagutza 
ofiziala […] ideologia menderatzailea transmititzen duen gizarte-eraikuntza bat dela”. 
Adibidez, luzaroan justifikatu izan da Mendebaldean kolonizazioa eta are sarraskia ere.

6 · Kultura arteko hezkuntza proiektu etikoa da: “Ikastetxeetan espazioa, denbora eta 
helburuak partekatzen dituzte pertsona eta talde desberdinek, , baina autorearen 
arabera, elkarrekin bizitzen ikastea da, ezbairik gabe, XXI. mendeko hezkuntzaren 
funtsezko erronketako bat.

X.  Besalu

“Kulturarteko hezkuntza ez da legeekin, arauekin, 
teoriekin eta adierazpenekin egiten, profesionalekin 
baino ez da posible eta benetakoa izango, eta 
horregatik da garrantzitsua haien prestakuntza eta 
konpromisoa” (Besalú, 2002, pp. 237)



HAUR 
HEZKUNTZA

Bi saio burutuko dira adin desberdinei zuzenduak:

Alde batetik, HH4 kurtsoetako haurrei zuzendutako 
1.saio bat egongo da. Bertan, bi dinamika egingo dira 
kulturartekotasunaren gaia modu dinamiko eta 
dibertigarri batean lantzeko helburuarekin.

Bestetik, HH5 kurtsoko haurrei zuzendutako 2.saio 
bat burutuko da. 1.saioaren antzera, helburu berdina 
izango duten bi dinamika egingo dira; betiere, adin 
bakoitzari egokituak.
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1.SAIOA (HH4)

Helburuak:

- Hizkuntza desberdinak 
ezagutaraztea.

- Aniztasuna irudikatzea.
- Elkarlana sustatzea.
- Beste kultura bateko 

errealitateak ezagutzea.

Materiala:

- Objektuak (eranskina 1)
- Tenperak/ Margoak
- Kola
- Guraizeak
- Mural papera
- Bideoak:

https://www.youtube.com/w
atch?v=pBnNyGxl-2s&list=P
LVGxDfO65r5T8ZJpzuxsb9w
zW0oeRALcV&index=10

https://www.youtube.com/w
atch?v=LxJ9ddkYOKw&list=P
LVGxDfO65r5T8ZJpzuxsb9w
zW0oeRALcV&index=23

- Proiektorea

Espero diren emaitzak:

- Denok parte hartzea 
aniztasuna sustatzeko.

- Haurrek errealitate 
desberdinak eta kultura 
desberdinak ezagutzea.

IRRIEN LAGUNAK
Irrien Lagunak elkarteak sortutako bideo txikiak  
jarriko dira. Bertan kulturartekotasunaren 
inguruko istorio desberdinak kontatzen dira. 
Beraz, bideo bat edo bi ikusiko dira. Modu 
horretan, haurrak kultura desberdinetan ematen 
diren egoera desberdinak ikusiko dituzte, haien 
errealitateaz gain beste errealitate batzuk daudela 
ikusteko.

MUNDUKO MANDALA
Denon artean mandala bat egitean datza. Erdian 
mundua irudikatuko da eta honen inguruan ikasle 
bakoitzak bere eskua marraztu eta margotuko du, 
nahi duen koloreekin. Beste aukera bat izan 
daiteke, tenperekin eskua margotzea eta gero hau 
muralean itsastea. 
Irrien Lagunak-en bideo batekin lotura egingo da, 
zehazki Jannel-en istorioa kontatzen duenarekin. 
Mandalan irudikatutako munduaren bidez, 
Jannelek egindako ibilbidea ezagutuko dute 
haurrek. Ondoren, haur bakoitzak bere eskuetan 
objektu batzuk itsatsiko ditu (eranskina 1). Esku 
batean Janneleri egingo lioketen opari bat itsatsiko 
da (Euskal Herriko objektu bat) eta bestean berriz, 
Jannelek Senegaletik ekarritako objektu bat 
itsatsiko da.
Honen bidez, munduak dituen 
koloreak/aniztasuna irudikatuko da eta bizikidetza 
oinarri bezela hartuta, haur bakoitzaren 
berdintasun eta desberdintasunak azaleratuko 
dira, esku guztien batasunarekin.

<
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1. SAIOA (HH4)

Helburuak:

- Aniztasuna irudikatzea.
- Beste kulturetako errealitateak 

ezagutzea, jolas bidez.
- Beste herrialde bateko jolas bat 

ezagutzea eta bertan jolastea 
dibertsioz. 

- Herrialde eta kultura 
ezberdinetako haurrak jolasean 
ikustea, guztien jolasak 
antzerakoak direla 
konturatzea. 

- Beste jolas batzuen berri izatea.

Materiala:

- Uztaiak
- Margoak
- Tubo bat
- Munduko haurrak jolasean 

irudiak
- Ordenagailua
- Proiektorea
- Bozgorailuak
- Mundu mapa

Espero diren emaitzak:

- Haurrek errealitate 
desberdinak eta kultura 
desberdinak ezagutzea.

- Haurrak estereotipoetatik 
aldentzea, haur guztiek egiten 
dutena jolastea dela ikustea. 

- Beste herrialdeetan ere nola 
dibertitzen diren ikustea, nahiz 
eta testuingurua ezberdina 
izan.

MUNDUKO JOLASAK

Uztaien jolasa egingo dugu eskulan bezala. 
Jostailua eramango dugu gelara eta haurrek 
jostailua margotu eta berarekin jolasteko aukera 
izango dute. Ondoren, munduko herrialde 
ezberdinetako haurren argazkiak erakutsiko 
zaizkie. 

Medologia: 

1.- Uztailak egiteko behar dugun materiala bilduko 
dugu. Borobilean eseriko gara eta bakoitzak behar 
duen materiala eskura duela pausoz pauso eta 
denok batera sortuko dugu uztaila. Bakoitzak bat. 
(20min)

2.- Behin uztailak egin ditugula, jolasten hasiko 
gara. Horretarako hilara bat osatuko dugu eta 
txandaka uztaila zutabera jaurtiko dugu. (15min)

 Jolasa modu koperatibo bezala proposatuko dugu. 
Adibidez, ia denon artean zenbat uztail sartzen 
ditugu.

3.-  Jolastu ondoren, beste herrialdeetan nola 
jolasten den galdetuko diegu haurrei.

4.- Mundu mapa oinarri hartuta, eta irudien bidez, 
beste herrialdeetan ze jolas dauden azalduko diegu. 
Argazki bakoitza pixka bat azalduz. Honako ideiak 
aipatu ditzakegu: Parapentea, puzzlea, futbola, 
mahai jolasak... (15min)
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Helburuak: 

- Hizkuntza desberdinengana 
hurbilpena.

- Gelakideen hizkuntzan abesti 
bat ikastea. 

- Munduko leku ezberdinetan 
abesti bera erabiltzen 
dugunaz ohartzea.

- Aniztasuna irudikatzea.

Materiala: 

- Bozgorailuak
- Internetera sarbidea duen 

ordenagailu bat, arbel 
digitalera konektatua 
(haurrek ikus dezaten). 

- Bideoa:https://www.youtube.
com/watch?v=JXUp45OaMy8

Espero diren emaitzak: 

- Ikaskideen hizkuntzetara 
hurbilpena egitea, hauen 
hizkuntzan abesti bat ikasiz. 

- Interesa sortzea ikaskideen 
hizkuntzekin zerbait 
minimoa ikasiz hauekiko. 

- Ikasgela osatzen duten 
euskera ez den hizkuntzen 
garrantzia nabarmendu. 
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1. SAIOA (HH4)
ZORIONAK ZURI HIZKUNTZA EZBERDINETAN

Hasteko, “Zorionak zuri” abestia hizkuntza 
desberdinetan abesten duten bideo bat jarriko 
da. Ondoren, taldeka banatuko dira eta talde 
bakoitzak hizkuntza bat aukeratu beharko du 
(Ikasleek hitz egiten dituzten hizkuntzak 
aukeratu daitezke, gelako aniztasuna 
ikustarazteko). Behin aukeratua, abesti hau 
ikasi eta bideoan grabatuko da. Amaieran, 
grabatutako bideoarekin muntai bat egingo da 
eta hasieran ikusitako bideoaren antzerako bat 
sortuko da. 

Metodologia:

1.- Gelan hitz egiten diren hizkuntza guztiak 
identifikatu eta abestia aurkitu.

2.-Materialean agertzen den bideoa erakutsi.

3.-Ikasle eta hizkuntza koporuaren arabera 
talde txikiak sortu eta talde bakoitzari 
hizkuntza bat ezarri.

4.- Talde bakoitzak zati bat ikasi beharko du 
eta ondoren zati hori grabatua izango da.

5.- Azkenik, bideo guztiak elkartuko dira bideo 
bakar bat osatuz. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXUp45OaMy8
https://www.youtube.com/watch?v=JXUp45OaMy8


2. SAIOA HH5

Helburuak:

- Hizkuntza desberdinak 
ezagutaraztea.

- Aniztasuna irudikatzea.

- Pertsonen arteko 
errespetua sustatzea.

Materiala:

- Ordenagailua, 
proiektorea eta 
bozgoragailuak.

- Bideoaren linka: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=JXUp45OaMy
8

-  Ipuina: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=FiQBpTIJPzE
&t=16s

- Liburua.

- Marrazkiaren fitxa 
(eranskina 2.2)

- Galderak (eranskina 2.1)

Espero diren emaitzak:

- Haur guztiek parte 
hartzea eta jarduera 
dinamikoa izatea.

- Haurrek hizkuntza 
desberdinak daudela 
kontzientzia hartzea.

- Haurrek hizkuntza 
guztiak kontuan izatea.

 
ZORIONAK ZURI HIZKUNTZA DESBERDINETAN

Hasteko, “Zorionak zuri” abestia hizkuntza 
desberdinetan abesten duten bideo bat jarriko da. 
Ondoren, taldeka banatuko dira eta talde bakoitzak 
hizkuntza bat aukeratu beharko du (ikasleek hitz 
egiten dituzten hizkuntzak aukeratu daitezke, gelako 
aniztasuna ikustarazteko). Behin aukeratua, abesti 
hau ikasi eta bideoan grabatuko da. Amaieran, 
grabatutako bideoakin muntai txiki bat egingo da eta 
hasieran ikusitako bideoaren antzerako bat sortuko 
da.

ELMER ELEFANTEAREN IPUINA

Elmer elefantearen ipuina irakurriko zaie eta jarraian 
galdera batzuk egingo zaizkie. Ondoren, bakoitzak 
bere elefantea margotuko du, norberak nahi dituen 
kolore desberdinekin (ernaskina 2.1 eta 2.2.)
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2. SAIOA HH5

Helburuak:

- Kulturartekotasuna  ardatz, 
ipuinen bitartez ezagutza 
zabaltzea.

- Sormenaren bitartez 
ipuinetik ulertutakoa 
adieraztea. 

- Aniztasunaz ohartaraztea 
eta onartzea.

Materiala:

- Liburua (1.Eranskina)
- Folioak
- Margoak 
- Paper handi bat irudiak 

itsasteko
- Munduko mapa
- Ordenagailua
- Proiektorea
- Bozgorailuak

Espero diren emaitzak:

- Haur guztiek parte hartzea 
eta jarduera dinamikoa 
izatea.

- Haurrek pertsona 
desberdinak daudela 
ikustea.

- Beste herrialde batzuetako 
kultura aniztasuna dagoela 
ikustea.

 
IPUIN KONTALARIA

Laukitxoren ipuina aukeratu eta ikasgelara eramango 
dugu, bertan ipuina kontatuko zaie. Hau kontatu eta 
gero, honen inguruan marrazki bat egiteko eskatuko 
zaie, ipuinean zehar ikusi duten zerbaitekin zerikusia 
duena. Marrazkia banaka egingo dute eta gero guztiak 
itsatsiko ditugu mural bat eginez, norberak nahi izan 
ezkero, bere marrazkia azalduz. 

Metodologia: 

1. - Liburua aukeratu, kasu honetan “laukitxoren” 
ipuina.

2.- Haurrak borobilean daudela ipuina ipiniko da 
beraiek entzun dezaten.

3.- Ipuinaren kontakizuna amaitzerakoan, taldeka 
jarri eta bakoitzak marrazki bat osatuko du. 

4.- Ondoren, banaka arbelera aterako dira eta 
egindako marrazkia azalduko dute. 

5. Azkenik, marrazkia paper handi komun batean 
itsatsiko da murala osatzeko.  

12



Helburuak:
 

- Beste kultura batzuetako 
jolasetara hurbilpena.

- Mapan kokatzen ikastea 
jolasaren jatorria nongoa 
den.  

- Egunerokotasunerako 
beste jolas ezberdin bat 
ezagutzea, eta erabiltzea 
honen identitatea 
ezagutuz. 

Materiala: 

- Lau zapi
- Espazio zabala

Espero diren emaitzak: 

- Haurrak gustura jolastea
- Interesa agertzea mapan 

kokatzerakoan eta 
jatorria ulertzean.

- Hegoaldeko Afrikako 
ZULU herriko jolasaren 
ahalduntzea.

- Munduan jolas ezberdin 
asko daudela ikustea. 

13

MBUBE, MBUBE

Afrikako jolas hau non jolasten den azaldu, mapan 
kokatu eta bi talde eginez jolastuko da. Talde 
bakoitzean bi pertsona hautatuko dira eta zapiekin 
begiak estaliko zaizkie. Bata lehoia izanik, bestea 
gazela, lehoia zirkuluaren erdian kokatuko da eta 
gazela bestee ikaskideen artean egongo da. Lehoiak 
gazela aurkitu beharko du beste ikaskideen artean. 
Gazelarengana gerturatzean gainerako ikasleek altu 
ohikutu beharko dute, hurruntzean aldiz 
alderantziz.

Metodologia: 

1. Lehenengo jolasa azalduko dugu, mapan 
herrialdea kokatuz. Jarraian gela egokituko 
dugu jolasten hasteko. 

2. Bi zirkulu egingo ditugu ikaskideekin eta bi 
pertsona hautatuz, bat gazela eta bestea 
lehoitzat identifikatuko ditugu. 

3. Lehoia zirkuluaren erdian jarriko dugu 
begiak estalita eta gazela ikaskideen artean, 
honi ere begiak estaliz. 

4. Ikaskideak garrasika hasi beharko dira, 
MBUBE-MBUBE esanez, lehoia gazelara 
gerturatzen ari denean geroz eta altuago 
garrasi eginez. Hurruntzen bada, garrasika 
jarraituko dute baina bolumen baxuagoa 
erabiliz. 

2. SAIOA HH5



LEHEN 
HEZKUNTZA

Hiru  saio burutuko dira adin desberdinei 
zuzenduak:

Alde batetik, LH 1 eta 2 kurtsoko adin tarteari 
zuzenduriko saio bat burutuko da eta bestetik, LH 
3 eta 4 kurtsoetako haurrei zuzendutako beste 
saio bat egongo da. Bakoitzean, bi dinamika 
egingo dira kulturartekotasunaren gaia modu 
dinamiko eta dibertigarri batean lantzeko 
helburuarekin. 

Horrez gain, LH 5 eta 6 kurtsoko haurrei 
zuzendutako saioa burutuko da. Aurreko saioaren 
antzera, helburu berdina izango duten bi 
dinamika egingo dira; modu honetan, gaiaren 
inguruko hainbat hausnarketa burutuko dira 
dinamika hauei izaera hezitzaile bat emateko. 14



1. SAIOA LH1

Helburuak:

- Hizkuntza desberdinak 
ezagutaraztea.

- Aniztasuna irudikatzea.

- Pertsonen arteko 
errespetua sustatzea.

Materiala:

- Ordenagailua, 
proiektorea eta 
bozgoragailuak.

- Bideoaren linka: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=JXUp45Oa
My8

- Ispilua

- Aldizkariak, argazki 
inprimatuak, 
guraizeak, folioak, kola

Espero diren emaitzak:

- Haur guztiek parte 
hartzea eta jarduera 
dinamikoa izatea.

- Haurrek hizkuntza 
desberdinak daudela 
kontzientzia hartzea.

- Haurrek hizkuntza 
guztiak kontuan izatea.

 
ZORIONAK ZURI HIZKUNTZA DESBERDINETAN

Hasteko, “Zorionak zuri” abestia hizkuntza 
desberdinetan abesten duten bideo bat jarriko da. 
Ondoren, taldeka banatuko dira eta talde bakoitzak 
hizkuntza bat aukeratu beharko du (ikasleek hitz 
egiten dituzten hizkuntzak aukeratu daitezke, gelako 
aniztasuna ikustarazteko). Behin aukeratua, abesti 
hau ikasi eta bideoan grabatuko da. Amaieran, 
grabatutako bideoakin muntai txiki bat egingo da eta 
hasieran ikusitako bideoaren antzerako bat sortuko 
da.

NOLAKOAK GARA?

Hasteko, ispilu batean nork bere burua aztertuko du 
(begiak, ahoa, ilea…); eta gero ikaskideena. Ondoren 
denen artean hizketalditxo bat egingo da haien arteko 
berdintasun eta desberdintasunez (adb: denek ditugu 
begiak, baina denek kolore, forma eta tamaina bera 
dute?).

Bukatzeko, bakoitzak aurpegi bat sortuko du aldizkari 
zatiekin edo nahi izanez gero,  haien ikaskideen 
aurpegien argazki zatiekin… Horrela bakoitzak nahi 
duen moduko aurpegia sortuko du. Gehiago 
sakontzeko, jolas txiki bat egin daiteke aurpegi zatiak 
norenak diren asmatzeko (Ikerren begiak, Fatimaren 
sudurra…).

Jarduera oso aproposa da aniztasunaren balio 
positiboa lantzeko eta bakoitzaren desberdintasunez 
baliatuz, berdintasuna lortu daitekeela ikustaraztea. 
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1. SAIOA LH1 eta 2

Helburuak:

- Egunero erabiltzen ditugun 
hitzen bitartez beste 
hizkuntzak ezagutzea eta 
denak maila berdinean 
ipintzea.

- Hizkuntza 
desberdinengana 
hurbilpena eta garrantzia 
eman.

Materiala:

- Zuhaitza eta hitz 
ezberdinak  hizkuntza 
ezberdinetan koloretako 
txarteletan (4.eranskina).

- Gelako arbela

Espero diren emaitzak:

- Haurren elkarlana 
sustatzea.

- Hizkuntza guztiak 
ezagutaraztea eta klasean 
egon daitezkeen hizkuntza 
ezberdinen bisibilizazioa 
lortzea.

- Taldekide guztiak parte 
hartzea eta ariketa 
dinamikoa izatea.

 
HITZEN ZUHAITZA

Guztien artean zuhaitz bat osatuko dugu. Hitz 
ezberdinak aukeratuko ditugu eta hauek hizkuntza 
ezberdinetara itzuliko dira. Talde txikietan haurrei 
paperak banatuko zaizkie, beraiek asmatu behar dute 
zein hitz den eta zein hizkuntzan dagoen idatzita. 
Behin hori jakinda zuhaitzaren adar batean itsatsi 
beharko dute eta gela guztiari hitza nola esaten den 
erakutsi, horrela denek ikasi dezaten.

METODOLOGIA

1. Hasieran haurrak taldetan jarriko ditugu, 
ikasle kopuruaren arabera, bosteko taldeak 
osatuz.

2. Jarraian, kartulinetan idatzita dauzkagun 
hitzak banatuko ditugu, talde bakoitzari bat 
ematen hasieran.

3. Hau zuhaitzean bere lekuan jartzen saiatu 
beharko dira, tokatu zaien hitza zuhaitzeko 
adarra izango den hizkuntza batekin 
identifikatuz. 

4. Adarrean jartzen duten unean, hitza irakurri 
eta ikaskideei erakutsi beharko diete, 
guztiek ikas dezaten. 

5. Horrela hitz bakoitzarekin txandaka egingo 
dute, talde guztiek bat jarritakoan, beste bat 
banatuz.

6. Guztira, bost hitzekin egingo dute talde 
bakoitzak; haurra, kaixo, familia, laguna, 
zer moduz eta herria izango dira, hitzak 
hizkuntza ezberdinetan banatuz joango 
garenak. 

7. (Hautatuko diren hizkuntzak, ikasgelan hitz 
egiten direnak aztertuta erabakiko ditugu). 
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Helburuak

- Mundutik bidai bat 
imajinatzea.

- Kontinente bakoitzeko 
ezaugarri, pertsonaia 
zein ohiturak ezagutzea. 

- Kultura ezberdinak 
ezagutzeko kuriositatea 
piztea.

- Kontinente 
ezberdinetatik zerbait 
gehiago ikastea. 

Materiala: 

- Maleta, argazkiak 
(5.Eranskina) , klariona, 
zeloa 

- Gelako arbela

Espero diren emaitzak: 

- Munuduko kontinente 
ezberdinetako 
ezaugarriak adieraztea.

- Beraiek dituzten 
estereotipo eta aurreiritzi 
batzuk,  agertzen 
saiatzea. (Zergatik gauza 
batzuk kontinente batean 
kokatu eta beste batzuk 
ez?)

17

HERRIALDE EZBERDINETATIK BIDAIA

Haurrak borobil batean ipiniko dira, eta maleta 
bat erakutsiko zaie. Maleta honetan kontinente 
guztietako irudi ezberdinak aurkituko dituzte. 
Arbelean taula bat ipiniko da, kontinente 
bakoitzaren izena idatziz. 

Hiru lan-talde txiki sortuko ditugu ikasleen 
artean. Pixkanaka guk maletan dauden 
argazkiak nahastuta ateratzen joango gara, eta 
taldeka galdetzen, ea argazki hori zein 
kontinenterekin erlazionatuko luketen. Behin 
haien erantzuna jasota, arbelean argazkiak 
ipintzen joango gara. Arbelean argazki guztiak 
ipinita daudenean, ikasleei ea zerbait aldatuko 
luketen galdetuko diegu. Jarraian, kontinente 
bakoitzaren informazio laburra eta argia 
azalduko diegu (Eranskina 3). 

1. SAIOA LH1-LH2

METODOLOGIA

1. Dinamika nolakoa izango den azalduko 
diegu. Maleta bat izango dugula eta 
hainbat argazki ezberdin erakutsiko 
dizkiegula.

2. Ikasgelan dauden ikasle guztiekin hiru 
talde egin, ausaz, zenbakiak emanez 
(1,2,3). 

3. Arbelean 5 kontinenteak idatziko ditugu, 
eta mapa bat ondoan jarriko dugu.

4. Maletatik irudiak aterako ditugu, 
hirunaka, talde bakoitzari bat emanez

5. Orduan denbora bat izan ondoren 
kontinete batean txertatu beharko dute, 
eta zergatik azaldu. 

6. Zuzen eta oker jarritakoak adieraziko 
ditugu eta oker daudenen azalpenak 
galdetuko dizkiegu, ikus dezaten zertan 
oinarritu diren kontinenteak 
aukeratzerako unean. 



2.SAIOA (LH 2 eta 3)

Helburuak:

- Munduan zehar dauden 
musika desberdinak 
ezagutzea.

- Fisikoki bakoitzak dituen 
ezaugarriak errespetatzea.

- Norberak bere burua onartzea.

Materiala:

- Bingo fitxa (Eranskina 5.1 eta 
5.2))

- Ordenagailua, bozgoragailuak 
eta internet konexioa

- Boligrafoak, arkatzak...
- Ispilua
- Aldizkariak, argazki 

inprimatuak, guraizeak, 
folioak, kola

Espero diren emaitzak:

- Modu dinamiko batean 
munduan zehar entzuten 
diren musika desberdinetaz 
disfrutatzea.

- Pertsona bakoitzak ezaugarri 
fisiko desberdinak dituela 
ikusiko dute ikasleek. 

< MUNDUKO BINGO MUSIKATUA

Haur bakoitzak bingo txartel bat (Eranskina 3.1 eta 
3.2) edukiko du. Bertan herrialde desberdinen 
izenak agertuko dira. Bingo musikatua denez, 
dinamizatzaileak abesti desberdinak jarriko ditu 
eta haurrek abestia, txartelan agertzen den 
herrialdeetako batekin identifikatu beharko du; 
behin identifikatua, honen gainean x bat egingo du 
eta hurrengo abestira pasako gara.

Jolasa bukatzean, haurrekin hizketalditxo bat 
egingo da:

- Erraza iruditu al zaizue abestiak 
herrialdeekin lotzea?

- Zertan oinarritu zarete?
- Ze herrialdeetako abestia gustatu zaizue 

gehien?

NOLAKOAK GARA?

Hasteko, ispilu batean nork bere burua aztertuko 
du (begiak, ahoa, ilea…); eta gero ikaskideena. 
Ondoren denen artean hizketalditxo bat egingo da 
haien arteko berdintasun eta desberdintasunez 
(adb: denek ditugu begiak, baina denek kolore, 
forma eta tamaina bera dute?).

Bukatzeko, bakoitzak aurpegi bat sortuko du 
aldizkari zatiekin edo nahi izanez gero,  haien 
ikaskideen aurpegien argazki zatiekin… Horrela 
bakoitzak nahi duen moduko aurpegia sortuko du. 
Gehiago sakontzeko, jolas txiki bat egin daiteke 
aurpegi zatiak norenak diren asmatzeko (Ikerren 
begiak, Fatimaren sudurra…).

Jarduera oso aproposa da aniztasunaren balio 
positiboa lantzeko eta bakoitzaren 
desberdintasunez baliatuz, berdintasuna lortu 
daitekeela ikustaraztea. 

Gelako argazkiekin egitea erabakitzen bada, 
kontuan hartu behar da, ikaskide guztien 
aurpegien atalak erabiltzen direla inoiz baztertua 
ez sentitzeko. Honen bidez, gelako komunitateko 
kide sentitzea sustatzen da. Ondoren egindako 
lana familiekin konpartitu daiteke eta familien 
argazkiekin dinamika bera egin.
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2.SAIOA (LH 3 eta 4)

Helburuak:

- Leku ezberdinetan 
kokatutako 
kontakizunak osatzea

- Bakoitzaren 
estereotipoez ohartzea

- Ahoz ahoko 
transmisioan ematen 
diren moldaerak ikustea

Materiala:

- Kontakizunaren amaiera 
idatziz (6.Eranskina)

- Erabili behar dituzten 
hitzekin fitxak

- Talde bakoitzeko 
kartulina handi bat

- Boligrafoak, arkatzak...

Espero diren emaitzak:

- Taldekide guztiek parte 
hartuz kontakizun 
ezberdinak sortzea.

- Zurrumurruak sortzeko 
erraztasunaz ohartzea. 

- Zurrumurruen inguruan 
hausnarketa bultzatzea

KONTAKIZUNA OSATU

Hasteko ikasgela hainbat zatitan banatua izango da 
(ikasle kopuruaren arabera). Dinamizatzaileek 
(guk) kontakizun baten amaiera kontatuko dugu, 
gainera erabili beharreko hitz batzuk banatuko 
zaizkie. Parte hartzea bultzatuz,  taldetxoetan 
kontakizuna osatu beharko dute. Jarraian, talde 
bakoitzak ahozgora bere kontakizuna aipatuko du. 
Horrela guztiek entzun dezaten, desberdintasunak 
adierazi eta hausnarketara bultzatzeko helburuz. 

METODOLOGIA

1. Lehenik seiko taldeak osatuko ditugu, 
ikasgelan. 

2. Jarraian, kontakizun baten amaiera 
kontatuko diegu haurrei, eta amaiera 
horrekin ipuin labur bat asmatzeko eskatuko 
diegu. 

3. Ipuinean zehar esan behar dituzten hitz 
zerrenda edo zeregin batzuk ere banatuko 
dizkiegu taldeetan, talde batzuetan hitz 
batzuk errepikatu egingo direlarik. 

4. Ipuina sortzeko denbora eman ostean talde 
bakoitzak berea kontatu beharko die 
gainerako gelakideei. 

5. Talde bakoitzak berea kontatu eta hauen 
inguruan hausnartuko dugu. 
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Helburuak: 
- Estereotipo eta 

aurreiritzien gaien 
inguruan hausnarketa 
bultzatzea. 

- Pertsonatik pertsonara 
esandakoa eta 
errealitatearen 
ezberdintasunaz ohartzea.

Materiala: 

- Ez da materialik behar.

Espero diren emaitzak: 

- Esandako esaldia 
amaierara oker iritsi eta 
hau zergatik gertatu den 
ulertzea. 

- Estereotipo barneratuak 
azaltzea eta hauen 
inguruan erreflexioa 
bultzatzea. 

20

TELEFONO IZORRATUA 

Guk esaldi bat osatuko dugu eta ikasle bati esango 
diogu berak hurrengoari belarrira kontatzeko. 
Horrela, ikasle batetik bestera igaroko da. Azkeneko 
ikasleak altuan esan beharko du. Hau errepikatuko 
dugu hainbat esaldi ezberdinekin. Amaitzerakoan 
esaldi bakoitzak izan duen eraldaketaz hitz egingo 
dugu, esaldiak izan duen bilakaeraz.  

2. SAIOA LH3 eta LH4

METODOLOGIA

1. Zirkuluan jarriko gara haurrekin eta jolasaren 
nondik norakoa azalduko dugu lehenik. 

2. Esaldiak prestatuta izango ditugu eta bat 
pertsona bati emango diogu, erlojuaren 
noranzkoan esaldia pasatuko dute, 
azkenengora iritsi arte. 

3. Azkeneko pertsona horrek berarengana iritsi 
dena ahozgora esango du. 

4. Guztiek entzunda, atzeraka akatsak non egin 
diren behatzeari ekingo diogu.

5. Jarraian, hauek ze nolako akatsak izan diren 
ulertzen saitauko gara. 



3.SAIOA (LH 4 eta 5)

Helburuak:

- Barneratuak ditugun 
aurreiritzien kontzientzia 
hartzea. 

- Beste pertsona batzuk 
nola sentitzen diren 
ikustea. Enpatia lantzea.

- Gizarteko kide gisa topatu 
edota eragin ditzakegun 
oztopoez konturatzea. 

- Gizarteak ezarritako 
pribilegioen hierarkiaz 
kontzientzia hartzea. 

Materiala:

- Post-it, boligrafoak

- Espazio zabal bat

- Aulkiak, motxilak, 
bankoak..

Espero diren emaitzak:

- Kolektibo desberdinetako 
pertsonen  azalean jarriz, 
aurreiritziak eta jarrera 
negatiboak alde batera 
utzi ahal izatea espero da.

- Ikasleek, oztopoek 
aurrera egitea zeinen 
zaila egiten duten biziko 
dute haien azalean. Modu 
horretan, enpatia landuko 
dute.

<

AURREIRITZIAK

Rol, pertsona edo paper desberdinak dituzten 
fitxak mahai batean zabalduko dira buruz 
behera. Bolondresak ateratzen joango dira eta 
ausaz fitxa bat hartuko du bakoitzak. Fitxan 
agertzen den pertsonaiaren arabera, 
dinamizatzaileak gidatutako galdera batzuei 
erantzun beharko die (Eranskina 7.1).  
Erantzunak arbelean idatziko dira eta 
amaieran eman diren erantzunen zergatia 
bilatuko da denen artean.

Ondoren, estereotipo eta aurreiritzien 
inguruko hausnarketa eta azalpen txiki bat 
emango da (Eranskina 7.2)..

OZTOPOEN BIDEA

Eremu zabal batean ibilbide bat prestatuko da 
hainbat oztopoekin. Hiru pertsona 
ibilbidearen hasieran jarriko dira begi 
estaliekin, eta gainontzeko ikasleak bi 
taldetan banatuko dira. Hiru txanda egingo 
dira: lehenengoan, pasa behar duen 
pertsonari ez dio inorrek lagunduko; 
bigarrenean, talde batek lagunduko dio eta 
besteak gehiago oztopatuko du; eta 
azkenekoan, bi taldeek lagunduko diote.

Hau bukatzean, hausnarketa eremu bat 
egongo da (Eranskina 8). Ibilbidean dauden 
oztopoak gizarteak jarritako oztopoak direla 
azalduko zaie; bidea zaildu duen taldea, iritsi 
berri diren pertsonei zailtasunak jartzen 
dizkieten pertsona edota erakundeak direla; 
eta bukatzeko bidea pasatzen lagundu duen 
taldea, pertsona hauei eskuak ireki eta bidea 
errazten dioten horietakoak izango ziren. 
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3.SAIOA (LH 5 eta 6)

Helburuak:

- Besteen aurre iritziak edo 
jokabideak nolakoak 
diren ikustea pertsona 
ezberdinekin. 

- Gizarteak ezarritako 
pribilegioen hierarkiaz 
kontzientzia hartzea. 

- Gelakide bakoitzaren 
iritzia entzun eta denek 
haien iritzia azaleratzeko 
aukera izatea. 

Materiala:

- Kartulina eta papera 
(kartelak egiteko)

- Pertsonaien zerrenda 
(Eranskina 7)

- Espazio zabal bat

- Esaldiak.

- Gela zatitzeko zinta.

Espero diren emaitzak:

- Kolektibo desberdinetako 
pertsonen  azalean jarriz, 
aurreiritziak eta jarrera 
negatiboak alde batera 
utzi ahal izatea espero da.

- Guk uste duguna askotan 
horrela ez dela ikustea. 

- Denek edo askok parte 
hartzea. 

- Besteen azalean jartzen 
saiatzea. 

NOR NAIZ?

Jarduera hau burutzeko, pertsonai ezberdin 
batzuk identifikatuko ditugu (margolari, 
idazle, kirolari…) famatuak direnak eta beste 
batzuk maila sozial, kultural ez hegemonikoa 
dutenak. Jarraian, binaka jarri eta bakoitzari 
paper bat itsatsiko dio bikoteak. Orduan, 
bestea nor den ikusita elkarrizketa bat eraiki 
beharko dute, tarteka bikote aldaketak eginez 
eta helburua norberak duena asmatzea 
izanik.
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METODOLOGIA

1. Ikasleei azaldu egingo  diegu nolako 
dinamika izango den. Pertsonaien 
ingurukoa izango dela azalduz. 

2. Bakoitzari geuk prestatuta eramango 
ditugun kartel/pertsonaia bat emango 
diegu, bizkarrean itsasteko. 

3. Gero binaka jarriko ditugu eta 
elkarrizketa bat egingo dute 
bikotekidearekin, norbera nor den 
asmatzeko helburuz.

4. Minutu bat eta erdi igaro ondoren, 
bikote aldaketak egingo ditugu.

5. Amaieran guztiek asmatu dutenean 
beren bizkarrean itsatsita dutena, 
sentitutakoaren inguruan hitz egingo 
dugu (estereotipoak, aurreiritziak eta 
hauei nola aurre egin: elkar ezagutza, 
gertutasuna, arrazakeria eta 
aporafobiaz).

6. Norberak ze uste, zailtasun, sentimendu 
eta emozioen inguruan hitz egingo 
dugu. 



Helburuak:
- Norberaren estereotipo 

eta aurreiritziak 
azaleratzea

- Ditugun ideien inguruan 
hausnartzea

- Iritziak eman eta 
errespetatzea

- Iritziak zuzentzen 
saiatzen jakitea. 

- Besteak entzun eta 
argudiatzen saiatzea

Materiala:
- Esaldiak prestatzea
- Kolore gorriko zeloa 

(edo zerbait erdiko 
marra egiteko). 

Espero diren emaitzak:  
- Estereotipo eta 

aurreiritziak ditugula 
konturatzea, hauek 
nondik etor daitezkeen 
aztertzea, hausnartzea.

- Beraien pentsamendu 
iritziak azaltzeko 
gaitasuna hartzea eta 
enpatia garatzea.  
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TERMOMETROA

Ikasgelaren bi alboetan jarriko dira ikasle 
guztiak. Erdian marra bat ipiniko dugu. Esaldi 
ezberdinak esango dira altuan, 
kulturartekotasunarekin lotutakoak, eta 
partaide bakoitzak horrekin zenbateraino 
dagoen ados adierazi behar du. Beraz, guztiz 
ados dagoen pertsona erdiko marran kokatuko 
da eta kanpoan dagoena aldiz ez da 
esandakoarekin ados egongo. Hau hainbat 
esaldi ezberdinekin egingo da. Ikasleak mugitu 
ondoren, esandako esaldietan sakonduko dugu, 
haien iritziak entzunez eta datu ezberdinekin 
kontrastatuz. 

3. SAIOA LH5-LH6

METODOLOGIA

1. Dinamikarekin hasteko, termometroaren 
jolasak nola funtzionatzen duen azalduko 
diegu ikasleei.

2. Jarraian, prestatuta eramango ditugun 
esaldiak banan banan esango ditugu. 

3. Lehenengo bat esan, eta ikasleak erdiko 
marraren gainean jarriko dira, ados 
badaude; desadostasuna adierazi nahi 
badute, hurrunago kokatuko dira.

4. Ustearen arabera, gertuago edo hurrunago 
kokatuko dira. 

5. Jarraian, kokapena aukeratu dutenen 
artean debatea sortzen saiatuko gara, 
zergatik hurrun edo gertu. 

6. Amaieran esaldia  okerra edo zuzena den 
esan eta azalduko dugu. 

BAI

EZ



ERANSKINAK

24



ERANSKINA 1

Senegaleko objektuak:

25



Euskal Herriko objektuak:
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ERANSKINA 2.1

Ipuinaren inguruko galderak:

- Elmerri barre egin al zioten beste elefanteek?

- Zer egin zuen Elmerrek berdina izateko?

- Gainontzeko elefanteak pozik jarri ziren Elmer ezagutzen ez 
zutenean?

- Gustatuko al litaizueke desberdinak izatea? Erraza al da? 
Dibertigarria al da? Arazoak ekartzen al ditu?

- Lagun desberdinak eduki nahiko zenituzkete?
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ERANSKINA 2.2
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ERANSKINA 3

IPUINA 

HH-ko 2.saioan (HH5eko ikasleekin) egingo den jardueran kontatuko den ipuina 
(Laukitxoen ipuina) eskuragarri: 

https://drive.google.com/file/d/1oz7gIFjDoQI6pxcekCQD48B5Ts7sTCli/view?usp=sharing 

ERANSKINA 4

LH-ko lehenengo saioan (LH1 eta LH2ko ikasleekin) egingo den jardueran, hitzen zuhaitza, 
erabiliko diren hitzen zerrenda: 

HITZAK: 

-Familia
-Laguna
-Kaixo
-Haurra 
-Zer moduz?
-Herria

29
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ERANSKINA 5

LH-ko Lehenengo saioan, herrialde ezberdinetara bidaiatu ostean maletan aurkituko ditugun 
irudiak:  

ASIA
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AFRIKA
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AMERIKA
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EUROPA

33



OZEANIA

Tribu FIyiano 34



ERANSKINA 5.1

SAHARA 
OKZIDENTALA

MEXIKO ERRUSIA BRASIL PORTUGAL

NIKARAGUA PAKISTAN EUSKAL 
HERRIA

JAMAIKA SENEGAL
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ERANSKINA 5.2

Sahara Okzidentala
MARIEM HASSAN · Haiyu [Official Video]    (0:25-1:00)
https://www.youtube.com/watch?v=cpnpyGAS374

Nikaragua
Nicaragua Fuego y Agua ❌Gustavo Leyton Ft Grupo Nikas (0:00-0:50)
https://www.youtube.com/watch?v=rDRQqZb78I8

Jamaika
Bob Marley - One Love
https://www.youtube.com/watch?v=vdB-8eLEW8g

Mexiko
Cielito Lindo - (Letra) Mariachi.
https://www.youtube.com/watch?v=2GeiJNa23n4

Errusia
KATIUSHA, КАТЮЩА, canción rusa (0:13-0:38)
https://www.youtube.com/watch?v=yu7mfNxbVVU&list=PLBB623A0C1C4549C7&index=9

Pakistan
Pakistán y su Música (1:27-1:50)
https://www.youtube.com/watch?v=rdoo1yqozwg&list=PLBB623A0C1C4549C7&index=20

Portugal
Portugal y su Música (Sección I - Parte 1) (0:00-0:40)
https://www.youtube.com/watch?v=zA56O1ee22c

Brasil
Samba Do Brasil-Ey Macalena
https://www.youtube.com/watch?v=bqao21cZ5nM

Senegal
La Musica Africana del Senegal
https://www.youtube.com/watch?v=xZ4mA3Auh08&t=78s

Euskal Herria
BULEGO - Kantu Bat
https://www.youtube.com/watch?v=74T8VxYU204&list=RD74T8VxYU204&st
art_radio=1

36

https://www.youtube.com/watch?v=cpnpyGAS374
https://www.youtube.com/watch?v=rDRQqZb78I8
https://www.youtube.com/watch?v=vdB-8eLEW8g
https://www.youtube.com/watch?v=2GeiJNa23n4
https://www.youtube.com/watch?v=yu7mfNxbVVU&list=PLBB623A0C1C4549C7&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=rdoo1yqozwg&list=PLBB623A0C1C4549C7&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=zA56O1ee22c
https://www.youtube.com/watch?v=bqao21cZ5nM
https://www.youtube.com/watch?v=xZ4mA3Auh08&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=74T8VxYU204&list=RD74T8VxYU204&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=74T8VxYU204&list=RD74T8VxYU204&start_radio=1


ERANSKINA 6 

HH-ko 2.Saioan, LH3 eta LH4ko ikasleekin kontakizuna osatu jardueran eskainiko 
zaien kontakizunaren amaiera eta erabili beharko dituzten hitzen zerrendak aurki 
daitezke jarraian: 

Kontakizunaren amaiera

...Eta horrela kontatu zidan aitonak bere istorioa. Ez nekien Kanarietan ere, Eta 
Espainia osoan, jende askok beste herrialde batera joan behar izan zuela bizitzera. Hemen 
ere pobrezia handia zegoen. Nola aldatu den dena hain denbora gutxian!

 Erabili beharreko hitzak: 

-Kontinente bat 
-Hizkuntza bat 
-Emozio bat 
-Protagonistaren deskribapena

ERANSKINA 7

HH-ko 3.saioan (LH5 eta LH6), nor naiz dinamika aurrera eramateko pertsonaien 
zerrenda azaltzen da azpian, baita jardueran erreztasunak eskeintzeko hainbat 
galderetarako pistak:

Pertsonaiak:

- Pertsona ijitoa.
- Latinoamerikako pertsona.
- Marokoko gaztea.
- Alemaniako pertsona.
- Hernaniko etxegabetua.
- Rap abeslaria.
- Ingeleseko irakaslea.
- Flamenko abeslaria.
- Modeloa.
- Estatu Batuetako pertsona.
- 23 urteko euskalduna.
- Senegaletik etorritako pertsona.
- Argentinako pertsona.
- Dentista.
- Apaiza.
- Surfista.
- Mendizalea.
- Futbolari famatua (Messi).
- 80 urteko gizona.
- Youtuber famatua
- Herriko alkatea
- Afrikatik etorri berri den ikaskidea
- Eskolako garbitzailea
- Ofizina bateko langilea

Galderak:

- Azalaren kolorea
- Sexua
- Maila ekonomikoa
- Etxebizitza (Nolakoa?)
- Ikasketak / Lana
- Euskal Herrian daraman denbora
- Seme-alabak / Anai-arrebak (Bai / 

Ez, Zenbat?)
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ERANSKINA 8

Dinamizatzailearentzako orientabideak:

Dinamikak inklusiorako bidean topatu/eragin ditzazkegun oztopoez 
kontzientzia hartzea du xede (botere-harremanak, gizartearen 
nondik-norakoak ez jakiteak eragiten dituen desberdintasunak, ezagutzen 
ez dugunari aurre egiteko beldurra…).

Egoera hau proposatu daiteke eztabaidarako edo bateratze lana egiteko: 
zenbait pertsona beste herri batera joan dira, eta han ez dute inor 
ezagutzen; beraz, egoera horretan, norbaitek haiei laguntzea erabaki 
dezake, baztertua gera daitezke edo norbaitek enbarazu egin diezaieke…

Esan haurrei pentsatzeko zer egoeratan dauden eta ea lagundu 
diezaieketen arazoak dituzten edo bakarrik dauden pertsonei.

Hausnarketa galderak:

- Ba al du eraginik taldearengan konfiantza izateak helburua lortzeko?

- Ze ondorio ditu  bidea laguntzarik gabe egiteak, bidea oztopo 
gehigarriekin egiteak edo bidea laguntza guztiarekin egiteak?

- Zer sentitzen duzu beste pertsona batzuek laguntzen dizutenean 
eta ondoan dituzunean (dinamikan edo beste edozein egoeratan)? 

- Zer sentitzen duzu laguntzarik aurkitzen ez duzunean edo/eta 
gainera oztopoak jartzen dizkizutenean (dinamikan edo beste 
edozein egoeratan)?

- Nola uste duzu sentitu direla besteak (bakoitzaren rolaren 
kontrakoa egin duena)?
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ERNASKINA 8.2

Jardueraren ondorioak:

Jarduera honen bitartez, pertsona baten itxura ikustearekin edo 
jatorria jakitearekin soilik gure buruan pertsona horren iritzi bat sortzen 
dugula ikusi dezakegu, pertsona horri buruz ezer gehiago ez dakigunean. 
Hauek guztiak aurreiritziak dira. Aurreiritzien ondorioz, pertsona batzuk 
ezagutu aurretik hauek  nolakoak izango diren dakigula pentsatzen dugu. 
Pertsona bat kultura, etnia edota erlijio batekoa izateagatik modu 
batekoa izan behar dela pentsatzen dugu.

 Guzti honek eragina izango du pertsona horrekin haremantzeko 
garaian, baita hau tratatzen dugun moduan eta berarekiko ditugun 
pentsamenduetan. Ez dugu pentsatzen, denak desberdinak garela eta 
erlijio edo kultura batekoa izateak ez duela zertan pertsona baten izaera 
finkatu behar. 
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ERANSKINA 6. MUNDUKO MAPA
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NICARAGUA MARRUECOS

ERRUMANIA MEXIKO

HONDURAS NEPAL

ERANSKINA 9



42

PERU

AUSTRALIA

TXINA

ERANSKINA 9
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