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ONAY Gobernuz Kanpoko Erakunde bat da eta 30 urtetik gora 
daramatzagu lanean Latinoamerikako, Afrikako, Asiako eta Ekial-
de Ertaineko hainbat herrialdetan, funtsezko arlotan, hala nola 
Hezkuntzan, Osasunean, Elikadura Burujabetzan eta Landa Gara-
penean. Aldi berean, Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eral-
datzaileko proiektuak prestatzen ditugu, Nafarroan gizarte solida-
rioagoa, kritikoagoa eta konprometituagoa sustatzeko ikuspegi 
globaletik. Gida hau, beraz, xede horrekin argitaratu dugu. 

Munduko biztanleriaren % 20k baliabideen % 80 kontsumitzen 
ditu. 870 milioi gizon-emakumek pairatzen dute gosea; bestal-
de, 700 milioi lagun baino gehiago, hau da, munduko biztan-
leriaren % 10 baino gehiago oraindik ere muturreko pobrezian 
bizi dira. 2022an, Nafarroako Foru Komunitatean bizi diren he-
rritarren % 14,7 pobrezian eta/edo gizartean bazterturik bizi dira  
(EAPN Espainia, 2022).

Egoera hori ez da kasualitatearen fruitua, ezta planetaren be-
rezko garapenaren ondorioa ere, gizakiaren ekintzaren ondo-
rioa baizik, bai eta globalizazioak sustatzen dituen bizimoduen 
eta ekonomian nahiz gizartean dagoen sistema nagusiaren 
ondorioa ere. Egoera horien eragilea gizakia den bezala, espero 
dugu gizakiak behar bezalako gaitasuna izatea egoera horiek 
aldatu eta eraldatzeko. Horretarako, nahitaezkotzat jotzen dugu 
bai hezkuntza, bai kontzientzia globala garatzea, baita jokabide 
arduratsu eta koherenteak izatea ahalbidetzen duten gaita-
sunak garatzea ere. Horrela, beraz, gizartea eraldatuko bada, 
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herritarrok parte-hartze aktibo eta konprometitua izan beharko 
dugu, eta ekin, bai gutariko bakoitzak, bai denon artean.

Hezkuntza-gida honen bidez, herritarren kontzientzia globala 
garatu eta aldatzeko aukerak sortu nahi ditugu, parte-hartze eta 
ahalduntze kolektiboaren bidez.

ONAYn hezkuntza-baliabide honen hartzaile ororen esanetara 
gaude, material hau ezartzeko edozein etapatan edo hezkuntza 
arloko beste eskari batzuetan laguntzeko.

Bisita   →   www.onay.org 
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Zertarako da eskuliburu hau?   ERABILGARRITASUNA

Parte-hartzean oinarritutako hezkuntza prozesuak lagundu eta 
errazteko xedea dauka, gizartea eraldatzea lortzeko bitarteko 
gisa, herritartasun global arduratsu eta konprometitua prestat-
zearen bidez. 

Zergatik da beharrezkoa?   XEDEA

Aldaketak azkar eta sakon gertatzen diren gizarte globalizatu 
batean bizi garelako,  eta aldaketek pertsonok aurre egin beha-
rreko erronka berriak dakartzatelako. Horregatik, errealitate glo-
balarekin konprometituak dauden herritar kontzienteak, in-
formatuak eta kritikoak behar dira. Hezkuntza ikuspegi horren 
bidez, errealitate bidezkoago eta ekitatiboago bat lortu nahi da, 
benetako demokrazia bat eratuko delakoan, haren bidez pertso-
nek beren komunitateen garapenean modu aktiboan parte hart-
zeko aukera izan dezaten —komunitate globala ere ulertuta—.

Nori zuzendua dago?   HARTZAILEAK

Hezkuntza ez formalean diharduten gazte talde eta elkarteetan 
aisialdian eta denbora librean ari diren hezitzaile guztiei dago 
zuzendua. Horrenbestez, hezkuntza hori jasotzen duten pertso-
nei dago zuzendua, hezkuntza prozesu horien onuradun nagu-
siak baitira.  

Sarrera
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Nola lortu?

Parte-hartzea bitarteko da eta, haren bidez, jendea inplikatu 
eta antolatu egiten da bai erabakiak hartzeko, bai eta kide diren 
komunitateko gizartea eraldatzeko ekintzak garatzeko ere, hau 
da, beren garapenaren beraren eragile dira. Parte-hartzen ikasi 
beharra dago, xede dugun mundurantz jotzeko alternatiben 
eraikuntzan parte aktiboa eta eraginkorra izateko.  

Hezkuntza ez formala arlorik egokiena da lan egiteko, hainbat 
arrazoi direla medio:

       Parte-hartzailea da berez (boluntariotza, ekimenak,  
gizarte-mugimenduak, etab.).

       Errealitatea eraldatzeko asmoa du: helburu zehatzak.

       Pertsonaren prestakuntza integrala lortu nahi du: diment-
sio arrazionala, emozionala, soziala eta politikoa, besteak beste.

       Metodologia aktiboak, kritikoak, kooperatiboak eta  
parte-hartzaileak erabiltzen ditu.

       Subjektua bera da bere ikaskuntzaren ardatza.

       Ezagutza eta ekintza batzen ditu (Ekintza-Gogoeta-Ekintza).

Non kokatuak gaude? Zer testuingurutan?   KONTEXTUA

Gida honetako edukiak, hau da, teknikak eta metodoak, lagun-
garriak izan daitezke parte-hartze prozesu oro laguntzeko eta 
errazteko. Hala ere, Nafarroako Foru Komunitatea hartu dugu 
ardatz, parte hartzeko aukera batzuk eskaintze aldera, betiere 
“globalki pentsatu, tokian jardun” goiburuarekin bat, gure ekint-
zen konpromiso globalerako zergatiak indartze aldera.

BITARTEKOAK
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Zer adini zuzentzen gatzaizkie?   

Haurretatik hasi beharra dago jendea hezten parte-hartzean eta 
parte-hartzerako: erabakiak hartzen irakatsiz, autonomia garatuz, 
bai eta trebetasun emozional eta afektiboak garatuz ere. Gida 
honek, dena dela, 12 urtetik aurrerako gazteen adinean pausa-
tu du begirada, parte-hartze prozesu konplexuagoak burutzeko 
moduak azaltzen baitira, hau da, trebetasun eta gaitasun horie-
tako batzuen oinarrizko mailak behar baitira.  

ETAPAK
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Parte-hartzea 
ulertzea: 
kontzeptuak, 
dinamikak  
eta jolasak 
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Parte-hartzea ulertzea: 
kontzeptuak, dinamikak 
eta jolasak

Egiazko parte hartze eraginkorra lortuko badugu, hau da, ho-
rizontaltasuna, proaktibitatea, autokudeaketa eta eraldakunt-
za-xedea ezaugarri dituen parte-hartzea, hasteko eta bat, gure 
prozesu eta ekintzetan egon beharko duten oinarrizko ideia 
batzuk jakin beharra dago. Funtsezko gaiak aukeratuko ditugu: 
(1) Herritartasun Globala, (2) demokrazia parte-hartzailea eta (3) 
parte hartzeko beharra. Haietako bakoitzean, zerikusia duten 
kontzeptuak azaltzen dira eta, era berean, kontzeptu horiek 
lantzeko jarduerak (dinamikak eta jolasak), gai horiek barnerat-
zea sustatze aldera.

Oharra: agiri honetan bilduak daude beste erakunde batzuek 
garatutako edo beste proposamen batzuetan oinarritutako dina-
mika eta jolas batzuk. Horren haritik, hemen ulertzen da edozein 
material egokitu, hobetu eta kasuan kasuko testuingurura ekar 
daitekeela. Hala ere, material guztien erreferentzia argia ageri da. 
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Funtsezko 
gaiak

Zerikusia duten 
kontzeptuak

Jarduerak

1.
Herritartasun 
globala

    Pentsatu globalki, tokian jardun.

    Herritarren ardura.

    Ongizatea eta oinarrizko premiak.

    Garapen jasangarrirako gaiak:  
GJH; migrazioa, baterako garapena eta 
kulturartekotasuna; ingurumena eta 
krisi ekologikoa; elikagaien segurtasuna 
versus elikadura-burujabetza; generoa eta 
giza garapena; giza eskubideak; bidezko 
merkataritza eta kontsumo arduratsua.

Desaukera

Errealitatearen "b" 
aurpegia

Giza Eskubideak:  
Pasa-hitza

Eskubide okerrak

2.
Demokrazia 
parte-hartzailea

    Boterea eta ahalduntzea.

    Ardura, eta aldatzeko gaitasuna.

    Eskubideak eta betebeharrak.

    Eragin soziala.

Hauteskunde kanpaina

Nork agintzen du 
hemen?

ParticipAcción

3.
Herritarren 
parte-hartzea

    Parte-hartze motak, bitartekoen 
arabera: Parte-hartze politikoa, soziala  
eta komunitarioa.

    Parte-hartze motak, inplikazioaren 
arabera: soila; aholku-emailea; 
proiektiboa; metapartaidetza.

Eskaileran

Aukeren mapaketa
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Herritartasun 
globala 

Hau da, munduko herritar arduratsuak lortzea, justiziarekin eta 
planetaren jasangarritasunarekin konprometituak, errespetua 
eta aniztasuna sustatuko dituztenak giza aberastasunaren itu-
rri gisa, ingurumenaren eta kontsumo arduratsuaren alde aritu 
eta giza eskubideak errespetuko dituztenak, eta era berean, 
genero-berdintasuna, elkarrizketa, parte-hartzea, erantzunki-
detasuna, eta bidezko gizarte zuzen eta solidarioa eraikitzeko 
konpromisoa bultzatuko dituztenak. (Oxfam-Intermón, Cidac, 
Inizjamed, Ucodep, 2008). 

Horrekin zerikusia duten  
kontzeptuak, herritartasun globala  
zer den ulertzeko eta barneratzeko 

       Pentsatu globalki, tokian jardun: eguneroko eta tokiko 
ekintzek  planetako beste leku batzuetan eragina dutela ulert-
zea.. Beren kontsumo-moduak, bizi-ohiturak, gizartean parte 
hartzeko manerak, etab. birpentsatzeko eskatzen die lelo ho-
rrek pertsonei, munduko gainerako komunitateari nola  
eragiten dion kontuan hartze aldera.

       Herritarren ardura: guztion ongiaren ideia, zergatik  
kezkatu behar gaituen eta nola lagundu.

       Ongizatea eta oinarrizko premiak.

1 
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       Justizia sozialerako eta garapen jasangarrirako  
lan-esparruak: errealitatea eraldatzeko lan egitera bultzatzen 
gaituzten gaiak: 

1 Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH).

2 Migrazioa, baterako garapena eta kulturartekotasuna.

3 Ingurumena eta krisi ekologikoa.

4 Elikagaien segurtasuna versus elikadura-burujabetza.

5 Generoa eta giza garapena.

6 Giza Eskubideak.

7 Bidezko merkataritza eta kontsumo arduratsua.
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Demokrazia 
parte-hartzailea 

Gizartea antolatzeko eredu bat da, herritarren inplikazioa 
oinarri harturik, hau da, bizi diren komunitatearen garapena 
zuzentzen duten erabakietan eta ekintzetan herritarrek berek 
duten inplikazioa oinarri harturik. Globalizazio eta mundializa-
zio prozesuetatik eratorritako mundu-herrixkaren ikuspegitik 
aztertzen da hemen.  

Zerikusia duten kontzeptuak

       Boterea eta ahalduntzea: hainbat modutan uler daiteke. 
Hona hemen bi:

—›      Boterea, "zerbaiten gaineko boterea" dela ulertzera 
gaude ohituta, eta horrek menderatze eta zapalkuntza ha-
rreman negatiboak dakartza.

—›      Botere eraldatzailea: hau da, modu legitimoan esku-
ratzen den boterea da, errealitatea eraldatzeko baldintzak 
sortzeko. Informazioa, motibazioa, helburuak eta ekintza-
rako gaitasuna behar duten ahalduntze-prozesuen emaitza 
da. Hezkuntza-prozesu eraldatzaileek mota horretarantz 
jotzen dute. 

       Ardura, eta aldatzeko aukera: herritar gisa, beti aldaketa-
rako aukerari lotutako eskubideak eta betebeharrak ditugula 
ulertzea. Gizarte-eraldaketarekiko konfiantza, bitarteko egokiak 
erabilita. 

2
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       Eragin politikoa: demokraziaren ariketa bat da, herritarrek 
gobernuaren politiketan eta programetan eragiteko egiten di-
tuzten ahalegin planifikatuei buruzkoa. Gizartea prozesu politi-
koetan engaiatzeko bitartekoa da, bere interesak baliarazteko 
eta gobernuei benetako demokraziaren berezko ezaugarriak 
exijitzeko: erantzukizuna, gardentasuna eta parte-hartze irekia.
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3 Herritarren 
parte-hartzea 

Kontzeptua sarreran definitu dugu. Parte-hartze prozesuez 
mintzo garenean, pertsona talde batek interes komun batzuen 
inguruan elkartzeko erabiltzen dituen esparru guztiez ari 
gara, interes horiei buruzko erabaki eta ekintza bateratuak 
antolatzeko. Horrek ez du esan nahi egitura konplexuak eratu 
behar direnik, baizik eta parte-hartzailea izango dela deskriba-
tutako ezaugarrietara egokitzen den haur edo gazte talde ba-
ten proiektu oro.  

Zerikusia duten kontzeptuak

       Hainbat modu daude parte hartzeko, erabiltzen diren bide 
edo metodoen arabera. Parte hartzeko modu horiek ez dira baz-
tertzaileak, osagarriak baizik: 

—›      Parte-hartze soziala: gizartean diren erakundeetan 
edo gizarte-mugimenduetan ardaztua, haien interesak de-
fendatzeko eta haien inguruan jarduteko, bai eta errealitate-
ren bat hobetzeko ere.

—›      Parte-hartze komunitarioa: komunitateek garatzen di-
tuzten ekintzen multzoa, interes komunetarako diren bera-
riazko premietarako irtenbideak bilatzeko helburuarekin.

—›      Parte-hartze politikoa: ordezkaritzazko demokrazia-
rekin lotuta dago. Haren bidez, herritarrek kargu publikoen 
hautaketan esku hartzen dute, bai eta komunitateetan zuze-
nean eragiten duen ekintza politikoan ere.
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       Parte-hartze motak, gizabanakoen inplikazioaren arabera:

—›      Soila: gizabanakoek jardueran parte hartzen dute, bai-
na haren diseinuan eta antolaketan esku hartu gabe. Propo-
satzen zaizkien gauzak egiten dituzte.

—›      Kontsulta bidezkoa: erabakiak hartu aurretik  
kontsulta bat egiten da, baina inplikatuek ez dituzte eraba-
kiak hartzen.

—›      Proiektiboa: pertsonak ekintzen definizioan, plangint-
zan eta diseinuan engaiatzen dira.  

—›      Metapartaidetza: kolektiboak berak eskatzen eta sort-
zen ditu parte hartzeko bitarteko berriak. Mailarik zorrotzena 
da; izan ere, parte hartzeko eskubidearen uste osoa behar 
da, eskubide hori baliatzeko aukera emango duten bitarte-
koak egon behar dira, eta, gainera, norbanakoek nahiz tal-
deek parte hartzeko gaitasun maila handia izan behar dute. 
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Nola lagundu 
parte-hartze 
prozesu bat
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Nola lagundu  
parte-hartze  
prozesu bat

Atal honetan gako batzuk ematen dira, hezitzaileek talde proie-
ktuak lagundu eta erraztu ditzaten. Proiektuak burutzeko modu 
asko daude, baina hemen gako batzuk azaldu ditugu, proiektuak 
benetan parte-hartzaileak eta horizontalak izan daitezen: 

Lehenik, parte-hartze prozesuen funtsezko printzipio batzuk 
aipatzen dira (ASOS, 2019; Durston, 2022); gero, horiek gauzat-
zeko jarraitu beharreko lau faseak (CIMAS, 2009; CIMAS. 2011; 
EUDEL, 2021); eta, azkenik, fase horietako bakoitza erraztu de-
zaketen teknika eta tresna batzuk aipatzen dira (CIMAS, 2009; 
CIMAS. 2011).

Parte-hartze prozesu bat sustatu baino lehen, honako printzi-
pio hauek argi gelditu behar dute:

Parte-hartzaileak ekintzaren subjektua dira, ez objek-
tua: prozesuaren protagonistak dira, eta, beraz, haien 
interesek, kezkek eta premiek taldearen dinamika 
baldintzatzen dute.

Prozesu kolektiboak eta eraldatzaileak dira: taldea-
ren interes komunetan ardazten dira, eta gizartea eral-
datzeko eta hobetzeko helburua dute. Denon artean 
ahalduntzea da kontua, eraldaketa horiek lortzeko.
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Hausnarketa-talde autokritikoak: aurrez ezarritako 
dinamikak hausteko ekintzen zertarakoari, zergatiari 
eta nolakoari buruzko hausnarketa da, hainbat  
unetan egina.

Ezagutzaren eta ekintzaren batasuna: ekintza infor-
matua ekintzatik eratorritako ikaskuntza bezain ga-
rrantzitsua da. Beharrezkoa da hausnarketa eta pres-
takuntza kolektiboa ekintzaren aurretik. Eta, ondoren, 
ekintzari buruzko hausnarketa prozesuaren urrats 
bakoitza eta taldearen autokudeaketarako gaitasuna 
sendotzen joateko. Etengabeko ebaluazioa da  
beharrezkoa. 

Inklusibotasuna eta ordezkagarritasuna: beha-
rrezkoa da nolabaiteko ordezkaritza izatea taldearen 
barnean, eta garatzen diren ekintzek gutxiengoen iru-
diteriak eta bizimoduak kontuan hartzea. Gutxiengoek 
protagonista direla sumatu behar dute. 

Helburuak eta malgutasuna: ekintzari norabide bat 
jartzea ahalbidetuko duten helburuak beharrezkoak 
dira, baita programazioa eta egitura ere. Baina 
errealitatea aldakorra eta aurreikusi ezina da. Beraz, 
errealitatera egokitzen den proiektu batek aurrez 
ezarritako helburu, prozesu eta ekintza zurrunak  
saihestu beharko ditu. 

Erreferentzia

ASOS, 2019; Durston, 2022.
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Parte-hartze prozesuaren faseak

1       Diagnostiko parte-hartzailea

Fase honetan garrantzitsua izango da konfiantza giroa sortzea, 
bai eta taldekideentzako gune seguru bat sortzea ere. Giro ho-
rretan, auto-gogoeta eta auto-kritika ariketa bat eginen da, tal-
dekideen kezkak, premiak eta interesak jakiteko. Parte-hart-
zaileen motibazioa behar-beharrezkoa da, eta motibazioa beti 
sortzen da haien barne mundutik, beren mundu partekatutik, 
beren interesetatik. 

Behin premia eta interes horiek ezaguturik, arazoak ebaluat-
zeko eta, ondotik, diseinu parte-hartzailea egiteko gai batzuei 
ekiteko unea izango da: 

A       Gizarte eskariaren definizioa eta gaiaren negozia-
zioa: komunitateak garrantzitsutzat jotzen duen gizarte 
eskaria izan behar da. Komeni da erabakiak datuetan eta 
iritzietan oinarritzea, hain zuzen ere erabakiak justifikatzeko.  

B       Errealitatearen analisia 

Egungo egoera eta egoera desiragarria  
identifikatzea (zer lortu nahi den)

Inplikatutako pertsonak eta botere-harremanak

Baliabideen eta aukeren azterketa

Egungo egoeraren eta egoera desiragarriaren  
arteko desadostasunen arrazoiak

ARAZOA DEFINITZEA
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C       Helburu orokorrak eta berariazkoak definitzea: 
SMART teknika gomendatzen da haiek idazteko:.

Berariazkoa  
(Specific)

Zehatza izateaz gain, argi erantzun behar 
dio lortu nahi denari. 

Neurgarria 
(Mesurable)

Kontuan hartu behar du nola neurtu behar 
den eta emaitzak ebaluatu.

Lorgarria 
(Achievable)

Errealista izan behar du, ingurunearekin 
eta testuinguruarekin bat datorrena. 
Motibazioa: erronka lorgarri bat ekarri 
behar du.

Garrantzitsuak 
(Relevant)

Praktikoa izan behar du eta taldearen 
motibazioei edo interesei erantzun.

Denbora 
antolaketa 
(Timely)

Epe bat edo muga-data ezarri behar da.
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2       Plangintza parte-hartzailea

Etapa honetan, egin beharreko ekintzak hautatu eta programa-
tuko dira, egindako diagnostikotik abiatuta. 8 + 3 metodoa go-
mendatzen da hemen (8 urrats eta beharrezkoak diren 3 baldint-
za), EUDELen gida praktikoak (2021) proposatzen duen bezala:

8 urrats edo galdera

Xedea Zergatik egin nahi dugu  
parte-hartze prozesua? 

Arrazoiak diagnostikoan aztertu dira, baina 
beharrezkoa da arrazoiak plangintzan egotea, 
motibazioa ez galtzeko.

Helburuak Zertarako egiten dugu  
parte-hartze prozesua? 

Gauza bera gertatzen da helburuarekin. 
Beharrezkoa da gogoan izatea, ekintzen 
norabidea ez galtzeko.

Parte-
hartzaileak

Nortzuek parte hartuko dute? Lan taldeak: helburua da interes-guneen 
edo garatu beharreko eginkizunen inguruan 
taldeak sortzea, modu eraginkorrean lan 
egiteko. Talde horien sorrera, erabakitzen 
diren ekintzen araberakoa izango da. Talde 
eragile bat egotea gomendatzen da, taldeen 
eta kanpoko eragileen arteko koordinazioaz 
arduratzeko.

Kanpoko eragile parte-hartzaileak: 
aurreikustea eta kontuan hartzea taldez 
kanpoko zer eragilek duten tokia garatzen 
dugun proposamenean eta nola egingo 
ditugun partaide.

Arauak Jokoaren zein araurekin? Garrantzitsuak dira taldeak behar bezala jardun 
dezan. Arauek gutxi eta argiak izan behar 
dute, eta parte-hartzaileek partekatuak.

Zerikusia du prozesuan parte hartzen dutenen 
konpromisoarekin eta emaitzekin.
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Jarduerak Nola egingo dugu? Une honetan, egingo diren ekintzak edo 
jarduerak erabaki behar dira. Ekintzek edo 
jarduerek helburuei erantzun behar diete 
egiazki, osagarriak izan behar dute, aldaketa 
esanguratsuak lortzen ahal dituztenak.

Denbora 
antolaketa

Noiz egingo dugu prozesua? Alde guztietatik begira: prozesuak zenbat 
iraungo duen, jardueren hurrenkera eta 
iraupena, lan saioen iraupena, datak eta 
ordutegiak, etab. 

Kronograma bat egitea.

Guneak eta 
lekuak

Non egingo da? Bai parte-hartze prozesuaren aurrez aurreko 
saioak garatuko diren lekua edo lekuak 
aukeratzeak (zentroa, eraikina, ekipamendua…), 
bai gune fisikoa aukeratzeak ere (aretoak 
edo ikasgelak) sekulako garrantzia dute 
parte-hartzaileen erantzunean eta dinamikan. 
Garrantzitsua izango da kontuan hartzea 
bai jarduera bakoitzerako, bai lan bilera 
bakoitzean. 

Baliabideak Zer baliabiderekin egingo dugu? Giza baliabideak: parte-hartzaileak, 
erakundeak, etab. Garrantzitsua izango da 
kontuan hartzea profesional baten zerbitzua 
behar ote den prozesuaren uneren batean.  

Baliabide materialak: material suntsikorra, 
inbentariagarria, teknologikoa edo 
komunikaziozkoa, etab. 

Aurrekontu ekonomikoa egitea, gastu-atal 
guztiak bereizita: dinamizazioa, publizitatea 
eta komunikazioa, materialak, tokien alokairua, 
baliabide informatikoak, etab. 
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Beharrezkoak diren 3 baldintza

Informazioa eta 
komunikazioa

Komunikatzeko moduak, espazioak eta kanalak ezartzea, eta informazioa  
egiazkoa, argia eta ulergarria izatea.

Jarraipena eta 
ebaluazioa

Jarraipena eta ebaluazioa: hau da, etengabeko hobekuntza prozesu osoan zehar 
(etengabeko ebaluazioa). Jarduera bakoitza ebaluatzeak hurrengo jarduerak 
hobetzen lagundu dezake.  

Ebaluazio-adierazle zehatzak garatu behar dira honako hauek ebaluatzeko:

    Berariazko emaitzak: proposamenak, helburuen lorpena, konpromiso fisikoak.

    Prozesua berez: parte hartzeko ekintzak, bertaratutakoen kopurua, 
proposamenen kopurua, etab..

    Alderdirik ukiezinenak: pertzepzioak, parte-hartzaileen sentimenduak, esku 
hartzen duten eragileen diskurtsoak, gaikuntzak, harremanak sortzea, etab.

Ebaluaziorako tresnak: galdetegiak, inkestak, ebaluazio-tailerrak, jolasak, 
elkarrizketak, etab.

Konpromisoak Norberaren konpromisoak garrantzitsuak dira prozesuak aurrera egin dezan 
eta ongi funtzionatu dezan. Beharrezkoa da pertsona bakoitza kontziente eta 
kontsekuentea izatea bere baldintzekin, prestasunarekin, etab. erantzunkidetasuna 
egongo bada. Proiektuaren helburuekiko konpromisoa ere behar da, proiektua 
ikaskuntza-prozesu gisa hartuz.

3       Ekintzen garapena

Ekintzak antolatu, gauzatu eta kudeatzea.Garrantzitsua da bai 
ekintzak gauzatzea, bai haien jarraipena egitea. Jarraipenak 
hasierako asmoetatik ez urruntzeko aukera ematen digu, eta 
etengabeko ebaluazio eta hobekuntzatik ez urruntzeko aukera 
ere bai. Ekintzen jarraipen, ebaluazio eta komunikazio prozesu 
egokia egiteko bitartekoak jartzea da kontua.
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4       Atzeraelikadura: prozesuaren ebaluazioa

Xedea da ebaluazio etengabea jasotzea eta azken emaitzak 
aztertzea, prozesuaren lorpenak eta ikaskuntzak hausnartzeko 
eta aztertzeko. Era berean, zati hau garrantzitsua da, prozesu 
parte-hartzaile berriei ateak irekitzeko edo dagoeneko hasita 
dagoen prozesuari jarraipena emateko eta hartan sakontzeko. 
Hainbat kontu ebaluatu behar dira: 
 
 

Erreferentzia

CIMAS, (2009); CIMAS. (2011); EUDEL, (2021).

Proiektua Helburuak Plangintzan prestatu diren ebaluazio-adierazleekin egin 
diren ekintzen eragina eta irismena neurtzea.

Ekintzak edo jarduerak Izan duten irismena, zenbat lagunengana iritsi diren, 
ekintzen kudeaketa eta antolamendua, etab.

Giza baliabideak eta 
baliabide materialak

Nahikoak izan diren ala ez, hasierako aurrekontura egokitzen 
diren, izandako galerak, etab.

Erabilitako espazioak 
eta lekuak

Tamaina, antolaera, jardueretara egokituta egon ala ez, 
sortutako klima, etab.

Denbora antolaketa Jarduerak aurreikusitako datetan, ordutegietan eta 
denboretan egin diren.

Taldearen 
barne-
bizitza

Lan taldeen antolaketa, funtzionamendua eta koordinazioa.

Bileren dinamika eta informazioaren transmisioa.

Banakako eta partekatutako konpromisoak berrikustea.

Taldearen arauak betetzea.

Parte-hartzaileen pertzepzioak eta sentimenduak (positiboak eta negatiboak).
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Parte-hartzea bideratzeko teknikak eta tresnak

1. Diagnostiko 
parte-hartzailea

2.  
Plangintza

3. Gauzapena 
eta jarraipena

4.  
Ebaluazioa

Soziodrama: talde bateko 
pertsonek eguneroko 
bizitzako egoera bat 
dramatizatzea, egoera 
sozial bat aztertzeko 
aukera ematen duen 
egoera antzeztuz.

Prozesuaren kronograma: 
asteka eta/edo 
hilabeteka egin daiteke, 
xehetasun gehiago edo 
gutxiago eman daitezke, 
kide bakoitzaren ardurak 
gehitu daitezke, beharren 
arabera zuzendu edo 
eguneratu daitezke, etab.

Kohertziometroa: 
Lagungarria da ekintza 
programatuen gaineko 
ebaluazio etengabea 
egiteko. Ekintzek 
eraldaketa-helburuekin 
eta Indar Ideiarekin 
gutxieneko koherentzia 
izan dezaten, komeni da 
ekintza horiei buruzko 
hausnarketa egitea, 
helburu horiek eta 
ideia aglutinatzaile hori 
kontuan harturik.

Mapa mentala eta 
ebaluazio-mapak.

Elkarlanerako denbora-
lerroa; errealitate sozial 
edo komunitario bateko 
gai baten gertakari 
nabarmenei buruz.

Philips 6/6: talde handi 
bateko kide guztien 
parte-hartzea sustatzeko 
metodoa da.

Tetralema: Tailerretan 
edo elkarrizketetan 
biltzen diren esaldien 
ikusizko irudikapena 
da. Parte-hartzaileen 
iritziak sailkatzeko aukera 
ematen du. Biltzen 
diren esaldi bildumak  
“tetralema” edo 
“pentalema” deitzen dira.

Ikusten dut, kritikatzen 
dut eta proposatzen dut.

“Bideo-paseoa”: auzo 
edo inguru batean 
paseatzea da, hango 
bertako jendearekin, zer 
ikusten den konta dezan 
eta iritziak edo galderak 
trukatzeko. 

Matrize gogoeta-
eragilea: tresna egokia 
da proiektu komun 
baten inguruan 
ekintza-proposamenak 
eraikitzeko. 
Proposamenak eta 
galderak lotzen ditu: zer? 
zergatik? Noiz? Non? 
Zerekin? Nortzuk?, etab. 

Egiaztatze zerrenda. Kalitatearen 
semaforoaren teknika.
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1. Diagnostiko 
parte-hartzailea

2.  
Plangintza

3. Gauzapena 
eta jarraipena

4.  
Ebaluazioa

AMIA: Herri bateko 
arazo bat definitzeko eta 
testuinguruan kokatzeko 
aukera ematen duen 
Matrize bat da, lau 
azterketa-esparrutatik 
abiatuta: Ahuleziak, 
Mehatxuak, Indarguneak 
eta Aukerak.

Antzerki-foruma. SCAMPER teknika: hau 
da, ideiak sortzea erronka 
jakin baterako, produktu, 
zerbitzu edo prozesu bat 
izan. SCAMPER hainbat 
kontzepturen akronimoa 
da: Ordeztu, Konbinatu, 
Egokitu, Aldatu, Beste 
erabilera bat eman, 
Ezabatu eta Berrantolatu.

Eskultorea:  
parte-hartzaileen 
sentimenduak, ideiak eta 
pertzepzioak adierazteko 
bidea ematen du, beste 
taldekide baten gorputz 
posizionamenduaren 
bidez.

AEMIPA: AMIAren 
aldaera bat da eta 
honako elementu 
hauek ditu: Ahuleziak, 
Erresistentziak, 
Mehatxuak, Indarguneak, 
Potentzialtasunak eta 
Aukerak.

Helburuak lehenesteko 
teknikak.

Hobekuntza zikloak: 
prozesu bat aztertzeko 
eta haren fase guztiak 
baloratzeko: Plangintza, 
gauzapena, egiaztapena 
eta jarduketa.

Sentsibilizazio taldeak.

Arazo-zuhaitza: arazo 
baten berri ematen duten 
zantzuak identifikatzeko 
eta zantzu horiek 
berehalako kausen 
eta sakoneko kausen 
analisiarekin lotzeko. 

Helburuen zuhaitza: 
behin arazo nagusia 
identifikaturik, 
arazoen zuhaitza 
eraldatzeko aukera 
ematen du: kausak 
(sustraiak) bitarteko, 
eta efektuak (hostoak) 
xede. Alternatiben 
analisiranzko 
gida, bitartekoak 
estrategietara gidatuz.

Balorazio-itua: 
proiektuaren atalak bere 
osoan ebaluatzeko.
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1. Diagnostiko 
parte-hartzailea

2.  
Plangintza

3. Gauzapena 
eta jarraipena

4.  
Ebaluazioa

Soziograma:   
Tresna horri esker, 
lurraldean dauden 
eragileak eta gizarte-
taldeak ikus daitezke, 
eta horien arteko 
loturak marraztu. Taldea, 
proposatzen diren 
zereginetan zein isolatuta 
egon daitekeen edo ez 
ikusteko balio du, bai eta 
behar diren aliantzak ere.

Gantt diagrama:  
proiektu bateko 
oinarrizko osagaiak 
ikusarazteko balio 
du, bai eta hura 
zeregin txikiagoetan 
eta kudeagarrietan 
antolatzeko ere. 

Fluxugramak:  
kausa-efektu loturak 
identifikatzea du 
xede, dela esaldi 
aukeratuetatik abiatuz, 
bai parte-hartzaileek 
gai nagusi batean 
eragiten ari direla uste 
duten elementuak 
zuzenean formulatuz, 
eta gai nagusi hori ere 
identifikatu egin  
beharko da.

Talde-teknika nominala: 
banakako eta taldeko 
hausnarketa talde 
txikitan bateratzeko 
aukera ematen du, 
interesen inguruan, 
adostasunen bila.

Irakurketa iruzkindua /
tertulia dialogikoak.

Erreferentzia

CIMAS (2009); CIMAS (2011).
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Jardueren 
proposamena

05
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Herritartasun 
globala 

Desaukera 
 
 

Gutxieneko denbora 50 minutu.

Materiala Txartelak eta egoeren zerrenda.

Parte-hartzaile kopurua Ez dago mugatua.

 
 Helburuak

 
 

   Pertsonen arteko eta herrialdeen arteko aukera-desber-
dintasunari buruzko kontzientzia handitzea. 

 
 

   Pertsonen egoerak baldintzatzen dituzten lotura 
lokal-global batzuk identifikatzea. 

 
 

   Irudimena eta pentsamendu kritikoa garatzea. 
 

 
   Pertsona guztiekiko enpatia sustatzea.

1 
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

Eskatu parte-hartzaileei rol txartel bat ausaz hartzeko. Esaiezu 
gordetzeko eta inori ez erakusteko.

Behin bakoitzak bere rola irakurri duenean, eskatu parte-hart-
zaileei beren papera egiten hasteko. Laguntze aldera, irakurri 
honako galdera hauetako batzuk, eta, gero, gelditu galdera 
bakoitzean, parte-hartzaileek gogoeta egiteko astia izan deza-
ten, eta beren buruaren eta bizitzaren erretratua egiteko astia 
ere izan dezaten:

      Nolakoa zen zure haurtzaroa? Zer-nolako etxean bizi zinen? 
Nolako jolasetan aritu zinen? Zer lan mota zuten zure gurasoek?

      Nolakoa da zure eguneroko bizitza? Non sozializatzen zara? 
Zer egiten duzu goizean, arratsaldean, gauean?

      Zer bizimodu duzu? Non bizi zara? Zenbat diru irabazten 
duzu hilean? Zer egiten duzu aisialdian? Zer egiten duzu  
oporretan?

      Zerk hunkitzen zaitu eta zerk beldurtzen zaitu?

 
2       Dinamika

Parte-hartzaileak ilara bat osatuz kokatuko dira, bata bestearen 
ondoan (abiapuntuko ilara batean bezala).
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Azaldu, halaber, egoera edo gertaeren zerrenda gero irakurri-
ko duzula. Baiezko erantzuna ("Bai"), ematen duten bakoitzean  
edo egoera hori haien errealitatearekin bat datorrenean, urrats 
bat egin beharko dute aurrera. Bestela, dauden lekuan egon 
beharko dute eta ez mugitu.

Azkenean, guztiak gonbidatuko ditugu zer tokitan dauden erre-
paratzera. Orduan, eman minutu pare bat beren paperetik aterat-
zeko eta nola sentitzen diren azaltzeko, gogoetari heldu aurretik.

 
3       Gogoeta 

Ondoren, galdera batzuk iradokitzen dira, hausnarketa batera-
tua errazteko.

      Zeren ondorio dira pertsonen, jatorrien eta herrialdeen  
arteko desberdintasunak?

      Zergatik daude herrialde aberastuak eta  herrialde pobretuak? 
Berezkoak al dira herrialdeen arteko desberdintasun horiek? Hau 
da, mundua mundu denetik egon dira edo gizakiak sortu ditu? Gi-
zakiak sortuak direla uste baduzu, aipatuko dituzu desberdintasun 
horiek eragin dituzten 3 zergati?

      Zure ustez, konpondu edo murriztu daitezke herrialdeen 
arteko desberdintasunak? Zer ekintza egin daitezke? Zer buru-
ratzen zaizu?

Erreferentzia

Iturri honetan inspiratua eta aldatua: Europako Kontseilua (s. 
f.). Un paso al frente. Gazteak Giza Eskubideetan Hezteko Es-
kuliburua. https://www.coe.int/es/web/compass/take-a-step-
forward 
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Material erantsiak
 

 
Rol txartelak

 
Ama ezkongabea 

zara.

01

 
Gaur egun agintean 

dagoen alderdi 
politikoko gazte-
erakunde bateko 
presidentea zara.

02

 
Tokiko bankuko 

gerentearen alaba 
zara. Gaur egun 

ekonomia ikasten ari 
zara unibertsitatean.

03

 
Txinatar jatorriko 
migratzaile baten 
semea zara, janari 

azkarra zerbitzatzen 
duen saltoki 
arrakastatsu  
bat duena.

04

 
Neskato arabiar eta 

musulmana zara, 
gurasoekin bizi dena; 
gurasoak erlijio zale 

handiak dira.

05

 
Estatu Batuetako 
enbaxadorearen 

alaba zara, bizi zaren 
herrialdean.

06

 
Armadako soldadu 

bat zara derrigorrezko 
soldadutza egiten.

07

 
Inportazio eta 

esportazio 
multinazionalen 

enpresa arrakastatsu 
baten jabea zara.

08

 
Desgaitasuna duen 
gazte bat zara, eta 

gurpil-aulkian bakarrik 
mugi zaitezke.

09

 
Zapata-lantegi bateko 

langile erretiratua 
zara.

10

 
Lehen Hezkuntza inoiz 

amaitu ez duen 17 
urteko neska  

ijitoa zara.

11

 
Heroinarekiko 

mendekotasuna duen 
artista gazte baten 
neskalaguna zara.

12

 
Prostituta zara, 

pertsonen 
salerosketaren 
biktima, adin 

ertainekoa eta GIB 
positiboa zara.

13

 
22 urteko neska 

lesbiana zara.

14

 
Unibertsitateko 

graduatu langabea 
zara, lehen lan-
aukeraren zain.

15

 
Afrikar jatorriko 
modeloa zara.

16

 
Afganistango 

errefuxiatua zara,  
24 urtekoa.

17

 
27 urteko gaztea zara, 

etxerik gabea.

18

 
Paperik gabeko 

migratzailea zara, 
Malitik etorria.

19

 
19 urteko gaztea zara, 
nekazari baten semea 
mendien artean urrun 
dagoen herri batean.

20

Erantsitako material guztiak 
onay.org webgunean  
daude eskuragarri.
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Egoerak

Irakurri ozen honako egoera hauek. Egin etenaldi bat egoera 
bakoitza irakurri ondoren, parte-hartzaileek pauso bat aurrera 
eman dezaten eta batzuk besteenganako zeinen urrun mugitu 
diren ikus dezaten. 

1 Finantza-zailtasun larriren bati aurre egin ahal izan diozu.

2 Telefono-linea eta telebista dituen etxe bat duzu.

3 Sentitzen duzu zure hizkuntza, erlijioa eta kultura errespetatuak  
direla bizi zaren gizartean.

4 Sentitzen duzu gai sozial eta politikoei buruz duzun iritziak axola  
duela eta zure ikuspuntuak entzunak direla.

5 Beste pertsona batzuek hainbat gairi buruzko kontsulta egiten dizute.

6 Ez zara poliziak atxilotuko ote zaituen beldur.

7 Badakizu nora jo aholku eta laguntza eske, behar duzunean.

8 Ez zara inoiz baztertua sentitzen zure jatorriagatik.

9 Zure beharretara egokitutako babes sozial eta medikoa duzu.

10 Urtean behin oporretara joan zaitezke.

11 Lagunak etxera afaltzera gonbidatu ditzakezu.

12 Bizitza interesgarria duzu eta positiboa zara zure etorkizunari buruz.

13 Sentitzen duzu ikas dezakezula eta zure lanbidea aukeratu dezakezula.

14 Ez duzu beldurrik jazarpena pairatzeko edo kaleetan edo  
hedabideetan erasotua izateko.
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15 Hauteskunde nazionaletan eta tokikoetan bozkatu dezakezu.

16 Jai erlijioso garrantzitsuenak zure lagunekin eta  
senideekin ospatu ditzakezu.

17 Atzerrian egiten den nazioarteko mintegi batean parte har dezakezu.

18 Gutxienez astean behin zinemara edo antzerkira joan zaitezke.

19 Ez zara zure seme-alaben etorkizunaren beldur.

20 Arropa berria gutxienez hiru hilean behin eros dezakezu.

21 Zure beharretara egokitutako babes sozial eta medikoa duzu.

22 Zuk aukeratzen duzun pertsonaz maitemindu zaitezke.

23 Sentitzen duzu zure gaitasunak estimatuak eta errespetatuak  
direla bizi zaren gizartean.

24 Internet erabil dezakezu eta horretaz balia zaitezke.

25 Ez zara klima-aldaketaren ondorioen beldur.

26 Libre zara Interneteko edozein webgune erabiltzeko, zentsuraren  
beldurrik gabe.
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Errealitatearen "b" aurpegia 
 
 

Gutxieneko denbora Ordubete.

Materiala 5 gutun-azal eta barnean txartel inprimatuak.

Parte-hartzaile kopurua Ez dago mugatua.

Oharra: txarteletan ageri diren pertsonen zenbakiak 25 pertso-
nako talde baterako daude pentsatuak. Zenbakiak alda daitezke, 
guztira zenbat parte-hartzaile diren. Komeni da talde isilaraziko 
pertsonen kopurua taldeko kideen % 80 izatea.

 
 Helburuak

 
 

   Modu kritikoan gogoeta egitea norberaren  
kontsumo-ohiturez, desioez eta asmo materialez. 

 
 

  Gure kontsumo-ereduak beste herri eta latitudeetan 
duen eragina aztertzea. 

 
 

   Aitortzea nagusi den eredu ekonomikoa eraikuntza 
soziala dela, eta badagoela berrantolaketa kolektiborako  
aukera, guztiona dena kudeatzeko modu berriak sortze aldera.
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

Bost txartel bakarrik behar dira, bakoitza bere gutun-azalean 
sartuta. Jokoaren dinamika: sariz beteta dauden txartel horiek 
aukeratu beharko dira (fikziozko sariak dira).  

Lehiaketa baten parodia egitea proposatzen dugu. Galdetu 
nork eraman nahi duen potea eta aukeratu 5 lagun. Horiek talde 
pribilegiatua izango dira. 

Bi taldek jokatuko dute:

      Talde pribilegiatua: potea eskuratu nahi dutela esaten 
dutenen artean aukeratuko ditugu. Bost lagun baizik ez dira 
izango, baina hala ere, erabakiak haiek hartuko dituzte (zer 
gutun-azal ireki erabakiko dute). Pertsona horiek sariak eskura-
tuko dituzte, baina haien estrategiak prezio bat izango du.  

      Talde isilarazia: talde jendetsua da, baina erabakimenik 
gabea. Eseri beharko dute, pertsona pribilegiatuek eskuratzen 
dituzten sarien pisua haien gainean erori ahala. 

Talde pribilegiatuak potea eskuratuko du, eta horren ondorioak 
talde isilaraziak pairatuko ditu. 
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2       Dinamika

A       Lehen fasea: joko lehiakorra (30 minutu)

Talde pribilegiatuak bost txarteletatik hiru aukeratu beharko 
ditu. Adieraziko diegu ez luketela porrotaren txartela atera 
behar; bestela, dena galduko lukete (egiazki, ezein gutun-aza-
lek ez du txartel hori). Txartelak irekitzen eta sariak irabazten 
joango dira; dena den, txartelaren atzealdean, talde pribilegia-
tuarendako sari bakoitzeko, ondorio bat izango da pertsona 
isilaraziendako. Egoera horren aurrean, atzealde horren zergatia 
azalduko diegu eta horrek zer isla duen mundu errealean; talde 
isilaraziaren protestak sustatuko ditugu eta, aldi berean, pert-
sona pribilegiatuek jokatzen jarraitzea, baldin eta “potea bene-
tan eskuratu nahi badute”. 

Lehen fasea bukatuko da, talde pribilegiatuak hiru txartelak 
eskuratzen dutenean. Talde hori sariz betea egongo da; pertso-
na isilarazi gehienek, ordea, eseri eta jokoa utzi behar izan dute, 
beren lurrak utzi behar izan dituztelako, edo beren elikagaiak 
bioerregai bihurtu direlako edota gaixotasun saihesgarriak  
pairatu dituztelako.  

B       Bigarren fasea: gogoeta eta ikuspegi kooperatiborako 
proposamena (30 minutu)

Talde handian, zer gertatu den aztertuko dugu:

      Nondik atera da pertsona gutxi batzuen aberastasuna?

      Zer ondorio dituzte batzuen ohiturek besteen errealitateetan?

      Pertsona isilarazien taldean, nortzuk izan dira kaltetuenak? 
Kasu batzuetan,  ikusten al dira gizonen eta emakumeen  
arteko aldeak?
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      Gutako bakoitzak munduko errealitatean duen papera 
azpimarratuko da, eta  tokian tokiko proposamenak aurkeztea 
sustatuko da errealitate hori eraldatzeko.

      Eta esperientzia horren ondoren, "potea esku hartu  
nahi dugu"? 

Erreferentzia

Iturri honetan inspiratua eta aldatua: REAS Euskadi. (2019). 
Economía solidaria: transformar la economía para transformar 
nuestro mundo. Proposamen didaktikoa. https://www.econo-
miasolidaria.org/sites/default/files/reaslibrary/attachments/2_
propuesta_didactica.pdf 
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Material erantsiak
 

 
  1. Txartela

 

Edukia   
 
Erauzketa ereduaren eraginak, zaharkitze sumatua

      Uraren kutsaduraz haratago, ezagutzen al duzue erauzke-
ta-industriek (meatzaritza, petrolioa...) sor dezaketen beste 
inpakturik?

      Zuen iritziz, zer dela-eta aldatu behar da maiz mugikorra? 
Ba al duzue zaharkitze programatuaren berri? Eta zaharkitze 
sumatuaren berri?

      Ba al duzue mugikor etikoen berri? Eta elektronika eti-
koaren aldeko mugimenduaren berri? Bilaketa azkar bat egitea 
proposatzen dizuegu, haiek zer printzipio dituzten jakiteko.

“Esaten dute ez garela deus 
azken mugikor modeloa 
ez badugu. Zuri ez zaizu 

halakorik gertatuko, ezta? 
Gurekin, ziurtatua duzue 

zuen gogoko smartphone-
aren azken bertsioa izango 

duzuela eskura bizi  
zareten artean”

1. Txartela

“... hala ere, kontsumo 
horri eusteko behar den 

meatzaritza-jarduerak ura 
kutsatua utzi du munduko 

beste toki batzuetan; 
horrenbestez, talde isilaraziko 

7 kideak gaixotuko dira eta 
jokoa utzi beharko dute”

Erantsitako material guztiak 
onay.org webgunean  
daude eskuragarri.
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  2. Txartela

 

Edukia

Nekazaritzako industria eredua, elikagai kilometrikoak

      Gure dietaren oinarria urrun baino urrunago ekoiztutako 
elikagaiak dira. Bada, zuen ustez, horrek zer inpaktu ditu gizar-
tean eta ingurumenean? Nola uzten ditu horrek gure lurraldeko 
tokiko nekazariak? Energiari begira, zer ondorio du urrutiko 
lekuetatik elikagaiak ekartzeko garraioa behar izateak?

      Hala ere, zer dinamika sortzen ditu funtsean tokian tokiko 
eta garaian garaiko produktuez elikatzeak?

“Nork esan zuen tomateak 
udan bakarrik jan 

ditzakegula? Bukatu da 
plazer horri muga jartzea! 

Izan ere, urte osoan, astero-
astero saski eder bat izango 

duzue eskura tomatez, 
ananaz, txokolate goxoz eta 
denetariko elikagai exotikoz 

beterik, den-dena merke 
baino merkeago...”

2. Txartela

“... dena dela, elikagai horiek 
zure etxera urte osoan iritsiko 
badira, urrutiko herrialdeetatik 
bidaiatu eta ekoizleei soldata 

izugarri txikiak ordaindu  
beharko zaizkie. Hori ikusirik, 
tokiko emakume nekazariek 
ez dute merkatuan lekurik; 

beraz, talde isilaraziko  
5 emakumek jokoa utzi  

beharko dute”. 
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  3. Txartela

 

Edukia  

Krisi klimatikoa, lehengaien gailur globala

      Nola bultzatzen du gure ibilgailua erabiltzeak  
klima-aldaketaren azelerazioa? 

      Txartelak aldaketak aipatzen ditu elikagaiak ekoiztu eta  
biltzeko zikloetan, baina horiez gain, zer gehiago dakizue kli-
ma-aldaketak ekar ditzakeen inpaktuen gainean?

      Zuen ustez, zer gerta daiteke petrolio-erreserbek gure 
kontsumo-mailari eutsi ezin dioten heinean? Eta horri gehitzen 
badiogu eskasten hasiak diren beste material eta natur onda-
sun batzuen eskasia? 

“Gustatzen al zaizue 
gidatzea? Zer irudituko 

litzaizueke mugarik gabe 
eskura izatea tokirik 
baztertuenetara joan 

daitekeen auto horietako 
bat? Bonu bat lortu berri 

duzue zuen ibilgailua 
gasolinaz nahi adina  

aldiz betetzeko...”

3. Txartela

“... dena dela, gure mundu 
errealean, badira mugak. Zuen 
ibilgailuek berotegi-efektuko 
gas ugari isuriko dituzte eta, 

horren ondorioz, klima-aldaketa 
azkartu, urtaro-zikloak aldatu, 

eta talde isilaraziko 6 pertsonak 
beren lurra utzi eta bizia 

irabazteko beste modu bat 
bilatu beharko dute hiri handi 

bateko auzo pobreetan.”

45TOKIKO PARTE-HARTZEA,  
ERALDAKUNTZA GLOBALA

ONAY
2023



  4. Txartela

 
 
 

Edukia  

Ekoizpen-jarduerak kanpora ateratzea, bizitzaren  
prekarizazio globala

      Begiratu duzue nondik datorren jantzita daramazuen arro-
pa? Zuen ustez, zergatik joaten dira ehungintzako enpresak 
leku horietara?

      Soldata txikiez gain, zer beste lan-eskubide gelditzen dira 
babesik gabe ehungintzako ekoizpen-zentro horietan?

      Entzun al duzue Rana Plazan gertaturiko istripua? Propo-
satzen dizuegu hura labur  bilatzea, hondamendiaren tamaina 
ikusteko.

      Zer eskatuko zeniokete gustukoen duzuen arropa-markari gi-
zarte eta ingurumen arloko baldintza bidezkoagoak ziurtatzeko?

“Ez litzateke zoragarria izango 
arropa merke-merkea izatea, 

egunero jantzi berri bat 
estreinatzeko?  Onartua!!...”

4. Txartela

“... prezioak, dena dela, jantzi 
ekoizpenaren kostuaren 

azpitik egongo badira, talde 
isolaraziko 5 emakumek jokoa 

utzi eta makina batean hasi 
beharko dute lanean ordu sail 
luzean, astebururik gabe eta 

miseriazko soldatekin.”
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  5. Txartela

 

Edukia  

Masifikazio turistikoa, gentrifikazioa

      Ezagutzen al duzue auzotik edo hiritik alde egin behar izan 
duen jenderik, beste arrazoi batzuen artean turistendako etxe-
bizitzak eta alokairuak hedatzearen ondorioz etxe alokairua igo 
diotelako? Nolakoak dira haien istorioak?

      Nola lor daiteke turismoarekin batera biziko den hiririk,  
bertan bizi diren pertsonen bizi-kalitatea galdu gabe? 

“Ez al da zoragarria sentitzea 
mundu guztia zure eskura 
dagoela? Bonu amaigabe 
honekin, munduko zoko-

moko guztietan egingo duzu 
turismoa. Ez zaitez ostatuaz 

kezkatu; guri esker, etxe 
bat izango duzu beti eskura 

erdigunean merke  
baino merkeago”

5. Txartela “... dena dela, turismo 
masifikatua auzo eta hirietako 

eguneroko bizimodua 
zailtzen ari da; alokairuen 

igoera neurrigabearen 
ondorioz, jendeak bere betiko 
bizilekuetatik alde egin behar 

izaten du; eta orain, dendak 
eta zerbitzuak  hiria bisitatzen 
dutenentzat bakarrik daude, 

eta ez bertan bizi direnentzat. 
Egoera horren aurrean,  talde 

isilaraziko 3 pertsonak  
jokoa utzi dute”
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Giza Eskubideak: Pasa-hitza 
 
 

Gutxieneko denbora Ordubete.

Materiala     Opil letraduna edo arbela.

    Denbora kronometratzeko erlojua.

    Kontzeptuen definizioak biltzeko taulak.

Parte-hartzaile kopurua Ez dago mugatua.

 
 Helburuak

 
 

   Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala ezagutzea. 
 

 
  Giza Eskubideak pertsona guztiendako bizitza  

duinerako funtsezko jarraibideak direla ulertzea. 
 

 
   Jarrera gogoetatsuak eta kritikoak eragitea, Giza  

Eskubideak oinarri harturik
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

“Pasa-hitza” jokoaren bidez, gazteek justiziarekin, lankidetza-
rekin eta Herritartasun Globalarekin zerikusia duten kontzep-
tuak barneratzen ikasiko dute. Izan ere, herritar arduratsu eta 
koherente gisa parte hartuko badugu, garrantzitsua da Giza 
Eskubideak ulertzea, pertsonen ongizaterako eta duintasu-
nerako gutxieneko batzuk biltzen dituzten neurrian. Hala ere, 
komeni da gaiari ikuspegi kritikotik heltzea herrialdeetan duten 
jatorriaz eta eraginkortasunaz; beraz, gomendagarria da gai hori 
gazteekin hemen sakontzea.  

2       Dinamika

Gomendagarria da “opil biribil” bat prestatzea abezedarioko le-
trekin edota, bestela, arbelean edo antzeko toki batean marraz-
tea. “Pasa-hitza” lehiaketaren aurkezlearen papera monitore edo 
gazteetako batek egin dezake, definizio-taula hari berari eman-
da. Gainerako taldekideak bi zatitan banatuko ditugu, eta jokatu 
eta erantzunak adostu beharko dituzte. 

 Aurkezleak definizioak irakurri eta zer letrarekin jokatzen den 
zehaztuko du. Denbora taldearen arabera hitzartuko da (hau da, 
adina, pertsona kopurua, etab.). Lehenik talde batek erantzungo 
du, eta gero, besteak, eta hutsak eta “pasa-hitza” apuntatuko 
dira. Bi taldeek beren opil biribiletako lehen itzulia bukatzen 
dutenean, bigarren itzulia egitera pasatuko dira, lehenago erant-
zuten jakin ez duten letrak ebazteko. 

49TOKIKO PARTE-HARTZEA,  
ERALDAKUNTZA GLOBALA

ONAY
2023



3       Gogoeta

Amaitzeko, zailtasun gehien eragin dituzten kontzeptuak lant-
zea gomendatzen da. Bestalde, hemen giza eskubideei buruzko 
hausnarketa-galdera batzuk proposatzen dira. Garrantzitsuena 
da ulertzea Giza Eskubideak pertsona guztien bizitzan gutxiene-
ko baldintzak lortzeko errespetatu beharreko esparru bat direla.

      Inork irakurri al du inoiz Giza Eskubideen Adierazpen Uni-
bertsala? Zenbat orrialde ditu? Zenbat artikulu ditu? Gomenda-
garria da hura inprimatu eta lantzea. Jendea harritzen da ikus-
tean uste baino agiri laburragoa eta errazagoa dela. 

      Nork betearazi behar ditu Giza Eskubideak?

      Nor babesten dute Giza Eskubideek? Hierarkiarik ba al 
dago haien artean?

      Zergatik behar dute talde batzuek beren giza eskubideen 
defentsa berezia? Horrek esan nahi du eskubide gehiago dituz-
tela beste batzuek baino?

Erreferentzia

Iturri honetan inspiratua eta aldatua: Tierra de hombres. (2014). 
Ikasgelan garapenerako hezkuntza lantzea. Balioetan hezteko 
dinamikak.
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Material erantsiak
 

 
A taldearen taula

Letra Galdera Erantzuna

A H dauka: Nazio Batuen Haurren Laguntzarako Funtsa edo Unicef Nazio 
Batuen Erakundearen (NBE) programa bat da, giza eta garapenerako 
laguntza ematen duena.

Haurrak (Niños y niñas)

B Arraza, sexua, ideia politikoak, erlijioa eta abar direla-eta, pertsona bati 
ematen zaion tratu desberdin eta kaltegarria.

Bazterkeria 
(Discriminación)

D D dauka: Giza talde baten sarraski sistematikoa, arraza, erlijio edo 
politika arloko arrazoiengatik.

Genozidioa (Genocidio)

E Ez ematea pertsona bati aldeko tratua beste pertsona bat kaltetuta. Ekitatea (Equidad)

F Bi hitzez osaturiko kontzeptua da. Herritarrek parte hartzeko 
organoak dira, kontsultarako, informaziorako, parte hartzeko, bai eta 
proposamenak eta iradokizunak egiteko ere, talde eta entitate guztiek 
zuzenean parte har dezaten.

Foro parte-hartzailea 
(Foro participativo)

G Nazio Batuek 2015ean onartutako 17 asmo dira; dei unibertsala da 
pobrezia amaitzeko, planeta babesteko eta pertsona guztiek 2030erako 
bakea eta oparotasuna izango dutela bermatzeko.

Garapen jasangarriko 
Helburuak (ODS)

H GEAUren 26. artikulua. Pertsona orok du pertsona baten garapen 
intelektual eta etikora bideratutako sozializazio eta ikaskuntza prozesu 
baterako eskubidea.

Hezkuntza (Educación)

I I dauka: Edozein pertsonaren edo pertsona-talderen aurka egindako 
degradazio fisiko, psikologiko, sexual eta instituzional motak dira, haien 
sexu-orientazioa, genero-identitatea, sexua edo generoa oinarri hartuta.

Genero indarkeria 
(Violencia de género) 

J Bakoitzari dagokiona edo berea emateko bertutea. Justizia (Justicia)

K K dauka: GEAUren 19. artikulua. Gizabanako guztiek dute beren ideiak 
adierazteko eskubidea. Barne dago bakoitzaren iritziengatik inork ez 
gogaitzeko eskubidea. 

Adierazpen eta iritzi 
askatasuna (Libertad de 
expresión y opinión)

Erantsitako material guztiak 
onay.org webgunean  
daude eskuragarri.
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Letra Galdera Erantzuna

L GEAUren 14. artikulua. Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du 
edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea.

Asiloa (Asilo)

M Biztanleria mugimendu bat da; horren arabera, bizilekua utzi eta 
beste herrialde edo eskualde batean kokatzen gara, oro har arrazoi 
ekonomikoek edo sozialek bultzaturik.

Migrazioa (Migración)

N N dauka: Besteenganako afektua, ulerkuntza edo elkartasuna  
sentitzeko gaitasuna.

Gizatasuna (Humanidad)

O Pertsonaren egoera bat da, hau da, bere baldintza fisiko, mental eta 
emozionalek gogobetetze eta lasaitasun sentimendua ematen diote.

Ongizatea (Bienestar)

P Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala sinatu zen hiria. Paris (París)

R R dauka: Prozedura juridiko bat da eta, horren bidez, legeak edo egintza 
administratiboak jartzen dira herri-botoaren mende, eta proposatzen da 
herriak gai jakin bat bozkatu eta berrestea.

Erreferenduma 
(Referéndum)

S S dauka: Giza balio bat da: beste pertsona bati eskuzabaltasunez 
laguntzea da, hau da, trukean ezer espero gabe eta tartean inolako 
interesik ez dagoela.

Elkartasuna (Solidaridad)

T T dauka: Giza salerosketa da, hau da, gizakiak legez kontra mugiaraztea 
lan edo ugaltze arloko esklabutzarako, esklabutza mentalerako, 
sexu-esplotaziorako, lan behartuetarako, organoak ateratzeko, 
edota gizakiaren borondatearen eta ongizatearen aurkako edozein 
esklabotza-modu modernotarako.

Giza salerosketa  
(Trata de personas)

U Giza Eskubideen ezaugarri bat da; horrekin bat, giza eskubideak 
berdinak dira pertsona guztientzako eta, horregatik, Estatu guztiek bete 
egin behar dituzte. 

Unibertsalak (Universales)

X X dauka: Atzerritarrekiko gorrotoa, higuina edo etsaitasuna  
izateko jarrera.

Portaera xenofoboa 
(Comportamiento 
xenofobo)

Z Z dauka: Espezie biologiko batzuk azpibanatzen diren taldeetako 
bakoitza. Haien ezaugarri bereizgarriak herentziaz betikotzen dira.

Arraza (Raza)
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B taldearen taula

Letra Galdera Erantzuna

A A dauka: Erakunde edo pertsona juridikoa, askatasunez taldekatzen 
diren pertsona fisikoez batez osatua, helburu berdin batean parte 
hartzeko, eta ezagutzak eta jarduerak partekatzeko.

Elkartea (Asociación)

B Eskola-jazarpena, tratu txar psikologikoa, ahozkoa edo fisikoa, eskola-
umeen artean denbora jakin batean behin eta berriz gertatutakoa, bai 
ikasgelan, bai sare sozialen bidez.

Bullying

D Gizartea eta politika antolatzeko modua, herriak gobernuan  
esku har dezan.

Demokrazia (Democracia)

E Talde edo gizarte batek beste talde edo kolektibo bati modu 
aldaezinean ematen edo egozten dion irudia edo ideia.

Estereotipoa (Estereotipo)

F F dauka: Kontzeptu hau erabiltzen da pobreziak emakumeen 
artean igotzeko joera duela, haien artean nagusi dela eta batez ere 
emakumeak jotzen dituela adierazteko. 

Pobreziaren feminizazioa 
(Feminización de  
la pobreza)

G Indiako agintaririk nabarmenena da, indarkeriarik gabeko bitartekoen 
bidez independentzia aldarrikatzeagatik aitortua.

Gandhi

H Sexu berarekiko joera sexuala duten pertsonak arbuiatzeko edo 
gorrotatzeko jarrera.

Homofobia

I I dauka: Arau edo eredu jakin batzuekin eta interes berdinekin bizi den 
pertsona talde bat da, interes horiek lankidetzan bultzaturik.

Komunitatea 
(Comunidad)

J J dauka: Partzialtasunik eta objektibotasunik eza legea  
aplikatzen denean.

Injustizia (Injusticia)

L L dauka: GEAUren 18. artikulua. Pertsona orok du pentsamendu eta 
sinesmen askatasunerako eskubidea. 

Pentsamendu, kontzientzia 
eta erlijio askatasuna 
(Libertad de pensamiento, 
conciencia y religión)
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Letra Galdera Erantzuna

M Gaitasun fisiko edo mental batek eragindako muga bat da, 
komunitatearen bizitzan eta pertsona gehienek dituzten baldintza 
berdinetan parte hartzeko aukerak eragozten edo zailtzen dituena. 

Minusbaliotasuna 
(Minusvalía)

N N dauka: Elkarteak zuzentzeko eta administratzeko organoa da. Zuzendaritza Batzordea 
(Junta directiva)

O O dauka: GKE siglen izen osoa. Gobernuz Kanpoko 
Erakundea (Organización 
no gubernamental)

P Komunitatearen bizi-kalitatea hobetzeko erabakietan esku hartzeko  
eta parte hartzeko modua.

Parte-hartzea 
(Participación)

Q Bilera edo batzar batek erabaki jakin batzuk hartu ahal izateko 
beharrezkoa den pertsona kopuru minimoa.

Quoruma (Quórum)

R R dauka: Gerra edo jazarpen arrazoiak direla medio, bere herrialdea  
utzi eta beste batera ihes egin behar izan duen pertsona.

Errefuxiatua (Refugiado)

S S dauka: Hizkuntzaren erabilera baztertzailea da, sexuan oinarritua. Hizkuntza-sexismoa 
(Sexismo lingüístico)

T Besteen iritziak eta praktikak errespetatzeko eta aintzat hartzeko  
jarrera, norberaren iritzien aurkakoak izan arren.

Tolerantzia (Tolerancia)

U Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa;  haurren eskubideak 
sustatzeko lan egiten duen nazioarteko erakunde nagusia.

Unicef

X Atzerritarrekiko gorrotoa, higuina edo etsaitasuna. Xenofobia

Z Z dauka: Giza oinarrizko premia fisiko eta psikikoak asetzeko 
baliabiderik ez izatearen ondorioz edo ezin eskuratzearen ondorioz 
sortzen den egoera edo bizimodua.

Pobrezia (Pobreza)
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Eskubide oso okerrak 
 
 

Gutxieneko denbora Ordubete.

Materiala     Post-it.

    Arbela edo antzekoa.

    Material erantsia.

Parte-hartzaile kopurua Ez dago mugatua.

 
 Helburuak

 
 

   Bizitza duina ahalbidetzen duten oinarrizko premiei 
buruz hausnartzea. 

 
 

  Bizi-premiak eta premia unibertsalak zein diren bereiztea. 
 

 
  Irudimen, kritika eta eztabaidarako gaitasunak praktikan 

jartzea. 
 

 
  Eskubide horien bermea lortzeko gutariko bakoitzak  

nahiz denok dugun eta Estatuek duten ardura ulertzea.
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

Dinamika honetan, bizitza duina bermatzen duten gutxieneko 
premiei buruzko gogoeta egingo dugu.  

2       Dinamika

A       Lehen fasea: oinarrizko premiak

Gazteei eskatuko zaie hainbat minutu eman ditzatela nork bere 
zerrenda egiten, edonork bizitza duina izateko behar dituen oi-
narrizko premiak biltzeko.

Hurrengo urratsa taldean atzemandakoa bateratzea izango da, 
eta atzemandako premia bakoitza paper edo ohar itsaskorra 
batean idatziko da. Honako esaldi hau irakurriko da eta tarte bat 
utziko da esaldiak zer esan nahi digun iruzkintzeko.

“Pertsonek dituzten premien zati bat banaka ase daiteke, 
norberaren baliabideekin. Baina badira beste premia batzuk 
ere, eta ez da posible norberaren baliabideekin haiek aset-
zea; aitzitik, modu kolektiboan erantzun behar zaie (…).”   
(Zerga Agentzia)
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B       Bigarren fasea: banakakoa edo kolektiboa?

Ondoren, bi zerrenda egingo dira, guztien artean oinarrizko 
premi bakoitza dagokion zerrendan jarrita eta premia horiei 
norberak edo denon artean erantzun behar zaien eztabaidatuta. 
Zerrenda hori bi zutabetan, arbel batean edo erraz ikusteko mo-
duko beste edozein modutan egin daiteke. 

Banakakoa Kolektiboa

 
C       Hirugarren fasea: Eskubide Ekonomikoak, Sozialak eta 

Kulturalak

Azken zati honetan, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 
Nazioarteko Ituna zer den azalduko dugu eta ulertarazi behar 
da hori funtsezkoa dela GEAU eraginkorra izateko. Eta arestian 
sortu den zerrenda hemen ageri den eskubide horien agiri ego-
kituarekin lotuko da. 

Zati honetan garrantzitsua izango da ulertzea estatuek –ituna-
ren indarrez– eskubide horiek gauzatu beharra dutela. Dena 
den, herritarrek giza eskubideak bermatzearen alde jarduteko 
ardura dute, dela banaka, dela taldeka. Eskubideak halakotzat 
adierazten dira, baina beti ez da horrela izan, gizartearen eskaki-
zunen ondorio izan baitira.
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3       Gogoeta

      Estatuak arduratzen al dira pertsona guztien bizitza duina 
ziurtatzeko behar diren eskubideak asetzeaz?

      Mundu osoan ziurtatuta al daude gutxieneko eskubide 
horiek? Zer alde dago herrialde batzuen eta besteen artean? 
Ezagutzen al duzue eskubide horiek urratu diren kasu zehatzik?

      Beterik al dauzkagu gutako bakoitzaren premiak? Pertsona 
guztiek bete ditzakete, beren egoera edozein delarik ere? Ba al 
dago aukera hori mugatzen duen baldintzarik?

      Badago premia kolektiboren bat identifikatu dena eta Es-
kubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturaletan jasota ez dagoena?

Erreferentzia

Iturri honetan oinarriturik inspiratua eta aldatua: Oxfam Inter-
mon. (2014). Derechos muy torcidos. Global Express, (20), 16. 
https://www.kaidara.org/recursos/derechos-muy-torcidos/
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Material erantsiak
 

 

Eskubide Ekonomiko, 
Sozial eta Kulturalen  
Nazioarteko Ituna
3. ZATIA  

  6. artikulua 

1       Lan egiteko eskubidea, pertsona orok askatasunez auke-
ratutako edo onartutako lan baten bidez bizimodua ateratzeko 
aukera izateko duen eskubidea barne hartzen duena.

2       Lanbide orientaziorako eta heziketarako eskubidea, ga-
rapen ekonomiko, sozial eta kulturala lortzera nahiz erabateko 
okupazio produktiboa erdiestera bideratutako programak, 
arauak eta teknikak prestatzeko.

  7. artikulua 

Pertsona orok eskubidea du lan-baldintza bidezkoak eta ego-
kiak izateko, gutxieneko ordainsari bat eta soldata ekitatiboa 
ziurtatze aldera.  

Erantsitako material guztiak 
onay.org webgunean  
daude eskuragarri.
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  8. artikulua 

Pertsona orok eskubidea du sindikatuak sortzeko eta nahi duen 
hartan kidetzeko, bere interes ekonomiko eta sozialak sustatu 
eta babeste aldera. Era berean, greba-eskubidea du, herrialde 
bakoitzeko legeen arabera.

  9. artikulua 

Pertsona orok du gizarte-segurantzarako eskubidea, baita gi-
zarte-asegururako eskubidea ere.

  10. artikulua 

Familia babesteko eta laguntzeko eskubidea, eta askatasunez 
ezkontzeko eskubidea. 

Haur eta nerabe guztien aldeko babesa eta laguntza. Haurrak 
eta nerabeak esplotazio ekonomiko eta sozialaren aurka ba-
bestu behar dira. Legeak zigortu egingo du haurrak eta nera-
beak lanean jartzea haien moralerako eta osasunerako kalte-
garriak diren lanetan, edo haien bizitza arriskuan jartzen duten 
haietan, edo haien garapen normala kaltetzeko arriskuan duten 
lanetan. Estatuek adin-mugak ezarri behar dituzte eta, adin 
haien azpitik, haur lanak debekatua eta zigortua egon behar du.

  11. artikulua 

Pertsona orok bere eta familiaren bizitza-maila egokia izateko 
eskubidea du: elikadura, jantzi eta etxebizitza egokiak izatea, eta 
bizitzeko baldintzak etengabe hobetzea. Pertsona orok oinarri-
zko eskubidea du gosearen aurka babestuta egoteko. Estatuek, 
dela banaka dela nazioarteko lankidetzaren bidez, konpromisoa 
hartzen dute elikagaiak ekoiztu, kontserbatu eta banatzeko  
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metodoak hobetzeko behar diren neurriak hartzeko, bai eta eli-
kagaien banaketa ekitatiboa ziurtatzeko ere. 

  12. artikulua 

Pertsona orok ahalik eta osasun fisiko eta mental mailarik han-
diena izateko eskubidea du

  13. artikulua 

Pertsona orok hezkuntzarako eskubidea du. Hezkuntza, izan ere, 
giza nortasuna eta duintasunaren zentzua erabat garatzera bide-
ratu behar da, eta giza eskubideekiko eta oinarrizko askatasune-
kiko errespetua indartu behar du. Hezkuntzak, halaber, pertsona 
guztiak gaitu behar ditu gizarte aske batean benetan parte har 
dezaten, nazio guztien arteko eta arraza-, etnia- edo erlijio-talde 
guztien arteko ulerkuntza, tolerantzia eta adiskidetasuna bultzat-
zeko, eta Nazio Batuen bakearen aldeko jarduerak sustatzeko.

  14. artikulua 

Lehen hezkuntza doakoa izateko eskubidea, irakaskuntzak guz-
tientzako derrigorrezkoa eta doakoa izan behar duelako printzi-
pioarekin bat.

  15. artikulua 

Pertsona orok du kultur bizitzan parte hartzeko eskubidea, au-
rrerapen zientifikoaren eta haren aplikazioen onurez gozatzeko 
eskubidea, bai eta berak egindako ekoizpen zientifiko, literario 
edo artistikoei dagozkion interes moral eta materialetatik onura 
hartzeko eskubidea ere. 

(Testua berregin eta egokitu da)
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Demokrazia 
parte-hartzailea 

Hauteskunde kanpaina 
 
 

Gutxieneko denbora Ordubete.

Materiala     Bi aulki.

    Material erantsia (esaldiak).

Parte-hartzaile kopurua Ez dago mugatua.

 
 Helburuak

 
 

   Gizarte demokratiko baten alderdi eztabaidagarrietako 
batzuk kontuan hartzea. 

 
 

   Eztabaidarako, hausnarketarako eta kritikarako gaita-
sunak landu eta garatzea. 

 
 

   Gobernatzeko eta parte hartzeko moldeei buruzko 
kezkak eta galderak sortzea. 

2
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

Jarduera honetan, jarrera hartzeko lerro bat egitea proposatzen 
da, parte-hartzaileek beren iritzia osa dezaten eta demokrazia-
ri, ongizateari eta eskubideei buruzko gaiez ari diren esaldien 
inguruan eztabaida dezaten. 

2       Dinamika

Lehenik eta behin, paretaren mutur bakoitzean bi errotuluak 
seinalatu eta dinamika azaldu beharko da: esaldi batzuk iraku-
rriko dira, eta parte-hartzaileak ados egongo dira haiekin neu-
rri handiagoan edo txikiagoan. Bada, horren araberako jarrera 
hartu beharko dute.

Irudimenezko lerro luze batean jarri beharko dira, “noraino” 
dauden ados edo ez kontuan hartuta: erabat ados edo erabat 
desados badaude, muturretako batean jarriko dira; hala ez 
bada, bi errotuluen arteko posizioren batean. 

Behin parte-hartzaileek jarrera hartutakoan,  aurkako jarreren 
arteko eztabaida hasiko da. Era berean, bi aulki jar daitezke 
erdian, eta muturretatik hurbilen dauden pertsonei beren arra-
zoiak denbora mugatuan azaltzeko proposatuko diegu (minutu 
batez, adibidez), bai eta horiei erantzuteko aukera ere. Gaine-
rako parte-hartzaileak ikaskide batengandik edo bestearen-
gandik hurbilago jarri beharko dira, haien argudioekin ados 
dauden ala ez kontuan hartuta.
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Eztabaidak horretarako aukera ematen badu eta gainerako pert-
sonek ere argudioak badituzte, bi talde sor daitezke: batetik, 
talde bat, adierazpenaren “alde”, eta, bestetik, beste talde bat, 
“kontra”. Minutu batzuk emango dira talde bakoitzak, bere al-
detik, bere jarrera babestuko duten argudioak prestatzeko eta 
argudio horiek aurkeztuko dituen bozeramaile bat aukeratzeko. 

Kasuan kasuko esaldiak ez badu hainbesteko eztabaidarik sort-
zen, hurrengora pasatuko da. Erraztaileak adi egon beharko du 
jakin-mina sor dezaketen galdera zehatzak egiteko. 

3       Gogoeta

      Inork aldatu al du iritzia eztabaidan? Hala bada, zer argu-
diok konbentzitu dute?

      Sentitu al dute emandako argudioekin zuzenean lotuta ez 
dauden faktoreen eragina, hala nola, presioa, hizkuntza emozio-
nala edo lehia-sentimendua?

      Eztabaidan iritzia aldatu ez dutenentzat, balio izan al dizue 
gai horiek eztabaidatzeak? Ba al dago ikuspuntua aldaraziko 
dien kasurik?

      Zergatik dituzte parte-hartzaileek iritzi ezberdinak? Zer egin 
beharko litzateke gai horri buruz gizarte demokratiko batean?

      Demokrazia batean iritzi guztiak onartu beharko lirateke?

      Nola sentitzen zinen eztabaidetan beste pertsona batek 
ordezkatzen zintuenean, eta, alderantziz, nola sentitzen zinen 
bozeramailea zinenean eta jarraitzaileen iritzia azaldu behar  
zenuenean?
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      Nola sentitzen zara tokiko eta nazioko bizitza politikoan 
ordezkatzen zaituztenean? Edo parte-hartzaileen erakundeetan 
edo elkarteetan (edo eskolako ikasgelan)?

      Zein giza eskubide egon dira eztabaidan jarduera honetan?

Erreferentziak

Iturri honetan inspiratua eta aldatua: Europako Kontseilua. (s. 
f.). Campaña electoral. Gazteak Giza Eskubideetan hezteko 
eskuliburua. https://www.coe.int/es/web/compass/electio-
neering; Oxfam Intermon. (2014). Derechos muy torcidos. Glo-
bal Express, (20), 16. https://www.kaidara.org/recursos/dere-
chos-muy-torcidos/ 
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Material erantsiak
 

 
Adierazpenak eztabaidagai

      Gure botoa hauteskundeetan erabiltzeko betebehar  
morala dugu.

      Osasun-arreta ona bermatzeko, onena estaldura mediko 
pribatua izatea da.

      Lege guztiak bete beharko genituzke, baita bidegabeak ere.

      Ez du merezi eskola-kontseilurako ordezkariak hautatzea, 
kontseiluak soilik eztabaidatu eta gomendioak egiten ditue-
lako; ezin du erabakirik hartu.

      Demokrazian boterea duten pertsona bakarrak politikariak 
dira.

      "Jendeak merezi dituen agintariak ditu".

      Zinemak, antzerkiak, kontzertuek eta, oro har, kultur jar-
duerek ez dituzte oinarrizko beharrak asetzen, eta ez dute BEZ 
murriztua izan behar.

      Pertsona askok ez dute lanik asko saiatu ez direlako.

      Herritarren ardura da gobernuaren eguneroko jarduera 
kontrolatzea.

      Adierazpen-askatasunak esan nahi du nahi duzuna esan 
dezakezula.

Erantsitako material guztiak 
onay.org webgunean  
daude eskuragarri.
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      Alderdi neo-faxistak debekatu egin beharko lirateke.

      Bekak soilik eman behar zaizkie 6tik gorako notak dituzten 
ikasleei.

      Muturreko jendeari jendaurrean hitz egitea debekatu be-
harko litzaioke.

      Botoa emateak derrigorrezkoa izan beharko luke.

      Herritar guztiek, herritar izate hutsagatik, oinarrizko premiak 
asetzeko moduko errenta jaso behar dute.

      Zergak ordaindu behar ditugu, gehien behar duenari la-
guntzeko erabili behar direlako. 
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Nork agintzen du hemen? 
 
 

Gutxieneko denbora Ordubete.

Materiala     Paper jarraitua.

    Memory jokoan diren txartelak.

Parte-hartzaile kopurua Ez dago mugatua.

 
 Helburuak

 
 

   Gizarte ereduetan alternatibak sortzeko gaitasuna  
handitzea. 

 
 

  Demokrazia parte-hartzaile kontzeptua zer den ikastea. 
 

 
  Gizarteak funtzionatzeko eta gobernu onerako funt-

sezkoak jotzen diren ezaugarriak zehaztea. 
 

 
  Demokrazia formei buruzko gogoeta egitea. 

 
 

  Gizartearen funtzionamenduan engaiatzeko eta parte 
hartzeko gaitasuna sentitzea tokian-tokian eta maila globalean. 
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

Hemen bestelako gobernu sistema irudikatzea proposatzen da 
eta zer kontu diren beharrezkoak komunitateak era demokrati-
koagoan eta horizontalagoan kudeatzea lortzeko. Hau da, etorki-
zunerako jomuga desiragarriak. 

Jarduera honetan, kontzeptu eta definizio jakin batzuk landuko 
ditugu, egiazko demokraziak zer ezaugarri behar dituen ulertzeko.  

2       Dinamika

A       Lehen fasea: nolakoa litzateke gure sistema ideala?

Parte-hartzaileak 3, 4 edo 5 laguneko taldeetan banatu eta 
paper jarraituko zati bat emango zaie. Gizartea antolatzeko 
sistema bat imajinatu beharko dute. Nolakoa izango litzateke? 
Garrantzitsua da irudimena akuilatzea, ideiak ez mugatzea eta 
gobernu mailaz haratago jotzea. Fase honetan egiten dituz-
ten ekarpenek desio dugun gizarteari buruzko arrastoak eman 
ditzakete. Era berean, papera sostengu-sistema bat izango da, 
baina hartan, marrazkiak egin, ezaugarriak idatzi eta dena xehe-
tasunez azaltzeko edo nahi dutena egiteko aukera izango dute.

Ondoren, taldeek egindako ekarpenak bateratu eta haietako 
bakoitzean nabarmenduko da zer ezaugarri edo balio jotzen 
dira beharrezkotzat gizarteak haiei gustatuko litzaiekeen bezala 
funtziona dezan.
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B       Bigarren fasea: demokrazia parte-hartzailea, kontzeptua

Kontzeptua aipatu eta horri buruzko galderak egingo zaizkie: 

      Ezagutzen al duzue? Zuen ustez, zer da?

      Zer ezaugarri izan beharko lituzke? Idatzi ditugun ezauga-
rrien artean, zeintzuk sartuko lirateke hemen? 

      Demokrazia parte-hartzailean bizi gara?

      Zertan dira ezberdinak demokrazia parte-hartzailea eta or-
dezkaritzan oinarritutako demokrazia? 

Ondoren, demokrazia parte-hartzailea eta bizikidetza demokratikoa 
ulertzeko argia eman dezaketen ohar batzuk azalduko dira. Printzipio 
batzuk dituzte oinarri, besteak beste: elkarrizketa, parte-hartzea, to-
lerantzia, aniztasuna eta elkartasuna. Hemen proposatzen da taldeari 
bost kontzeptu horien definizioa ematea, zer kontzeptu diren asmat-
zen saia daitezen. 

Elkarrizketan aritu. Aldebiko komunikazioa esan nahi du. 
Hori egin ahal izateko, igorleak eta hartzaileak elkarri hitz 
egin eta entzun behar diote. 

Parte hartu. Beste batzuekin batera aritzea da guztion 
ongia bilatzeko, gure gain hartu beharreko ardurak eta 
egin beharreko lanak guztien artean banatuz, erabakie-
tan parte hartuz, eta elkarrekin ekiteak dakartzan onurez 
gozatzeko eskubidea dutela sentituz.

Toleratu. Horrek esan nahi du onartzen dugula pertsonak 
desberdinak garela, jatorri, ideia eta interes desberdinak 
ditugula, baina horrek ez duela eragozten elkarrekin lan 
egitea, zailtasunak denon artean gainditzeko xedea izatea, 
eta familia, eskola eta gizarte hobeak eraikitzea.

70TOKIKO PARTE-HARTZEA,  
ERALDAKUNTZA GLOBALA

ONAY
2023



Elkartasunez jokatu. Gu besteen lekuan jartzea esan nahi 
du, eta gure ekintzaren bidez haien mina eta sufrimendua 
arintzea; hau da, ematen ari garela jakitea, baina era be-
rean besteengandik hartzen ari garela jakitea.

Aniztasuna. Hau da, aitortzen eta onartzen da edozein gi-
zartetan dibertsitatea edo aniztasuna dagoela dotrinetan 
edo pentsamoldeetan, dela arlo politikoan, ekonomikoan 
eta erlijiosoan, dela lehentasun pertsonalei dagokienean, 
etab, eta pertsona edo talde bakoitzak eskubidea duela 
bere ikuspuntua, kultura edo bizimodua adierazteko.

Demokrazia indartuko badugu, gizartea osatzen duten kide guztiek 
parte hartu behar dute. Printzipio horiek indarra izango badute, pert-
sona guztiek parte hartu behar dute, nork bere posiziotik eta auke-
ren arabera, erakunde demokratikoak sendotzeko ekintzetan eta, era 
berean, giza eskubideen egiazko babesa bermatzen duten legeak 
sustatzeko ekintzetan. 

C       Hirugarrem fasea: demokrazia eta parte-hartzea bultzat-
zeko Memory jokoa

Jardueraren fase honetan, Memory joko tradizionalean aritzea pro-
posatzen da, baina molde konplexuagoan, hau da, definizio bakoitza 
bere kontzeptuarekin lotuz. Taldea oso handia bada, gomendagarria 
da baliabidea behar adina aldiz inprimatzea taldearen ezaugarrietara 
egokitzeko. 

Karta guztiak ahuspez paratu eta txandaka altxatuko dira (bi, txan-
da bakoitzean). Parte-hartzaileek adi egon beharko dute kontzep-
tua bere definizioarekin altxatzeko eta karta bakoitza non kokatua 
dagoen buruz ikasteko. Moderatzaileak erne egon beharko du ea 
zenbat jokaldi egiten diren ongi edo gaizki, ez baita Memory tradi-
zionalean bezain agerikoa. Kontzeptu gehien lotzeko gauza izan den 
parte-hartzaileak irabaziko du.

71TOKIKO PARTE-HARTZEA,  
ERALDAKUNTZA GLOBALA

ONAY
2023

Onay
Resaltado
.,

Onay
Resaltado
punto final



3       Gogoeta

      ¿Zer gizarte mota nahi dugu? Beharrezkoa al da gobernu bat?

      Zein dira modurik onenak gizarteak adierazpideak izateko eta 
gizartearen beraren funtzionamenduan inplikatzeko?

      Beharrezkoa eta egokia al da herritarrek tokian-tokian erabakiak 
hartzea? Eta maila globalean? Hau da, munduko herritarren gainean? 
Nola?

Erreferentzia

Iturri honetan inspiratua eta aldatua: Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos. (2003). Educación para la Vida en Democracia. Guía 
metodológica. IIDH. https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1914/colec-
cion-educacion-para-la-vida-en-democracia-2003.pdf 
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Material erantsiak

Komunitate edo kolektibo 
bateko kideen bilera da 

haien guztien interesekoak 
diren gai jakin batzuez 

aritzeko,  eta, hala 
badagokio, horri buruzko 

erabakiak hartzeko.

Politikan, ekonomian, 
erlijioan eta norberaren 
lehenespenetan diren 

pentsaeren dibertsitatea 
edo aniztasuna aintzat hartu, 

onartu eta errespetatzea 
da, pertsona edo talde 

bakoitzak baitu  pentsaera 
horiek bere bizimoduan 

eta adierazpen kulturaletan 
adierazi eta ezartzeko 

eskubidea.

Giza duintasunean 
oinarritutako 

prerrogatiben multzoa 
da, eta ezinbestekoa da 
haiek egiazki gauzatzea 

pertsonaren garapen 
integralerako.

Rio de Janeiroko Lurraren 
Gailurrean erabilitako 

goiburua da, eguneroko 
egintzak eta hurbileko 
errealitatean egindako 

ekintza birpentsatu 
beharrari erreferentzia 
egiten diona, egintzek 

eta ekintzek maila 
globalean, errealitate 

sozialean, ekonomikoan 
eta ingurumenekoan izan 

dezaketen inplikazioagatik.  

Pertsona eta/edo 
kolektibitate multzo bati 

eragiten dion interesa da, 
eta norbanakoaren interesa 

gainditzen du.

Botere politikoa 
herriarengandik datorren 
gobernu mota da, baina 
ez du herriak betetzen, 
boto bidez hautatutako 

ordezkariek baizik.

Munduko herritar 
arduratsuak eta informatuak 

dira, hots, justiziarekin 
eta ingurumeneko 

jasangarritasunarekin nahiz 
bidezko gizarte ekitatiboa 

eta solidarioa eraikitzearekin 
konprometituak.

Egoera ahulean dagoen 
gizarte-talde batek boterea 

eta independentzia 
eskuratzea, bere egoera 

hobetzeko.

Herritarrek parte hartzeko 
tresna da; haren bidez, 

ekintza jakin batzuk egiten 
dira jarduketa, portaera 
eta erabaki publiko eta 
pribatuetan eragiteko, 

gizartea eraldatzea lortzeko.

Herritarrek, botoaz haratago, 
beren eskumeneko gai 

publikoetan eragiteko eta 
erabakitzeko espazio eta 

mekanismoen multzoa da.

Demokrazia  
parte-hartzailea

Ordezkaritzazko 
demokrazia

Herritartasun 
globala

Ahalduntzea 
/Empowerment

Eragin  
politikoa

Interes 
orokorra Batzarra Aniztasuna Giza 

Eskubideak

“Globalki  
pentsatu,  

tokian jardun”

1

1

6

6

2

2

7

7

3

3

8

8

4

4

9

9

5

5

10

10

Erantsitako material guztiak 
onay.org webgunean  
daude eskuragarri.
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ParticipAcción 
 
ParticipAcción ONAYk argitaratu duen joko bat da. Testuinguru jakin 
baten arabera erabakitzeko orduan pertsona bakoitzak duen ardura 
saiatzen da adibideen bitartez adierazten,  eta, horrela, aitortzen du ba-
direla erabakimena handitzen edo murrizten duten baldintzatzaileak 
eta, halaber, badirela gure erantzukizunaren parte bat bere gain duten 
edo baldintzatzen duten erakunde publiko eta/edo pribatu batzuk, 
erabakitzeko orduan.  Horrenbestez, joko honen xedea da parte-hart-
zaileak jabetu daitezela herritar gisa duten askatasunaz eta erantzu-
kizunaz, eta zein neurritan izan daitezkeen eragile beren errealitateak 
aldatzeko. Jokoaren dinamika jarraibideen bidez dago azaldua

Joko hau bi bertsiotan dago argitaratua: batetik, mahai-joko gisa, gaz-
teen joko autonomorako, eta, bestetik, taldeentzako prestaturiko jokoa, 
jokoa dinamizatzeaz arduratuko den erraztaile bat behar duena. He-
mengo bertsio honek taldeari gehien interesatzen zaizkion eztabaide-
tan eta gaietan sakontzeko aukera ematen du. Bi bertsioetako edozein 
lortzeko, ONAYrekin harremanetan jarri besterik ez da egin behar. 

 
 

Participación

y compromiso
Diálogoy escucha

Información y 
pensamiento crítico
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Jarduera
 

 
1       Helburu nagusia 

Herritar kontzientzia sortzea, eta parte-hartze sozialarekiko  
jarrera aktiboak, arduratsuak eta kritikoak sortzea.

2       Berariazko helburuak

Kontzeptuei dagozkienak  
 

   Egungo tokiko krisiak eta krisi globalak elkarri lotuta 
ezagutzea. 

 
 

  Herritarren erabakimena eta jarduteko gaitasuna identifi-
katzea, haien egoera pertsonal, politiko eta sozialarekin bat.

Prozedurazkoak

   Gauza izatea bereizketa-egoeran jartzeko eta modu ar-
duratsuan moldatzeko. 

 
 

  Arlo publikoan eta pribatuan sistema demokratikoagoak 
sortuko dituzten aukera parte-hartzaileak irudikatzea.

Jarrerazkoak

   Desberdintasun sozialek erabakimena nola baldintzat-
zen duten ohartzea. 
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3 Herritarren 
parte-hartzea 

Eskaileran 
 
 

Gutxieneko denbora Ordu eta erdi.

Materiala     Jokoaren rolak biltzen dituzten txartelak.

    Papera, paper jarraitua.

    Boligrafoak eta errotulagailuak.

    Parte hartzeko eskaileraren irudia edo 
marrazkia.

Parte-hartzaile kopurua Gutxienez, 10 lagun.

 
 Helburuak

 
 

   Parte hartzeko mailak edo moduak gogoetagai izatea, 
baita inguruko pertsonen erabakiek autonomiari nola eragiten 
dioten ere. 

 
 

   Besteekin batera lankidetzan aritu, antolatu eta jokatze-
ko gaitasuna garatzea. 

 
 

   Norberaren ekintzen arduraren zentzua lantzea.
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

Orain garatuko dugun jardueraren helburua da parte-hartzaileek 
“Parte hartzeko eskailera” ezagutzea, hots, Roger Hartek 1993an 
sortutako tresna, norbanakoek prozesu parte-hartzaileetan du-
ten inplikazioa ebaluatzeko eta aztertzeko.  

Era berean, inplikazio-maila horiek eguneroko ekintzekin lotzeko 
aukera ematen da, bai eta aurretik landu ditugun botere, ardura 
eta eraldatzeko gaitasun kontzeptuekin ere. Horrela, ikusiko dute 
inplikazio handiagoak ahalduntze-prozesuak dakartzala berekin, 
bai eta errealitatea eraldatzeko aukera gehiago ere. Gai horiek 
prozesu kolektiboei eta komunitarioei buruzkoak dira, batez ere. 

2       Dinamika

A       Lehen fasea: rol jokoa

      Lehenik eta behin, talde handia 8 taldetan banatuko dugu 
(taldea txikia bada, banaka egingo da) eta egoera-eredu bat 
proposatuko da. Egoera horretan, talde bakoitzak egokitu zaion 
paperarekin bat datorren jarrera hartuko beharko du. Hona he-
men jokoan ager daitekeen joko-eredu baten adibidea: 

Proiektu solidario bat egiteko enkargua eman dizuete ikas-
gelan, lankidetzazko lan batean. Elkarrekin lan egin behar-
ko duzue zuen helburua lortzeko. Irakasleek bidegabekeria 
sozial batzuk erakutsi dizkizuete ikasgelan eta, orain, pent-
satzeko, planifikatzeko eta ekiteko garaia da. Nolakoa izango 
da zuen proiektua?
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Gomendagarria da proposatzen den egoerak zerikusia izatea 
taldekideen bizitzarekin, jokoan eta eztabaidan errazago inpli-
katzeko.  

      Proposatzen den egoera ozenki irakurri eta rol jokoa zertan 
datzan azalduko da.

      Talde —edo pertsona— bakoitzari emango zaion paperean 
agertuko da zer jarrera hartu behar duen rol joko honetan. Be-
giraleek aurrez paperak prestatuko dituzte. Kontua da paper 
bakoitzak irudikatu behar duela parte hartzeko eskaileraren 
maila bakoitzari dagokion inplikazio-maila. Hala ere, oraindik 
ere ez zaie parte-hartzaileei jakinarazi behar zertan datzan par-
te hartzeko eskailera, aurrerago baizik. Jarduerari erantsitako 
materialetan aurkituko dituzue proposatzen den egoera-adibi-
dearentzako planteatu diren paperak. Haietariko 8, zehazki, par-
te-hartze mailei dagozkie eta, 2, berriz, aparteko paperak dira 
jokoaren dramatizazioa eta dinamizazioa ahalbidetzeko.  

      Denbora tarte bat utziko dugu egoera garatzeko, hau da, 
parte-hartzaileek beren paperekin bat elkarreragin dezaten. 
Komeni da erraztaileak elkarreragin batzuk agertzea, gogoeta 
gidatzeko interesgarriak izan daitezkeenak.

      Behin jokatzeko denbora iraganik, analisi bat egingo da 
gertatu denaz baina kanpoko ikuspegi batetik. Une horretan, 
rol jokoa zertan zetzan argitzen saiatuko dira, zein ziren agin-
duak, etab. Baina, batez ere, garrantzitsua izango da azpimarrat-
zea nola sentitu diren egokitu zaizkien roletan. 
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B       Bigarren fasea: parte hartzeko eskaileraren aurkezpena

Jardueraren zati honetan, taldeari parte hartzeko eskailera aur-
keztea proposatzen da (jarduerari erantsitako materialen argaz-
kia eta deskribapena). Behin eskailera-mailak aurkeztutakoan, 
kontua izango da paper bakoitza 8 koskatako batera egokitzea 
elkarlanean. Gomendagarria da ikusiz egitea, paperak eskaile-
rako maila bakoitzaren gainean itsatsiz (eskailera inprimatu edo 
marraztu).  

C       Hirugarren fasea: nola parte hartuko dut

Beren eguneroko bizitzatik ateratako adibideen zerrenda bat osatzeko 
eskatuko diegu taldekideei (eskolan/institutuan, lagunekin, denbora 
libreko taldean, etab.) Adibide bat parte hartzeko maila bakoitzean. 

Adibidez:

4. maila: parte-hartze esleitua baino informatua: nire ikastetxeko 
irteerak eta jarduerak nola erabakitzen diren. Ez dugu erabakitzen 
nora goazen, ezta zer egingo dugun ere, baina zergatik egiten diren 
azaltzen digute eta parte hartzera gonbidatzen gaituzte.

Ondoren, egoera horiek modu askean bateratzea proposatuko  
zaio taldeari.
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3       Gogoeta

Bukatzeko, honako galderen bidez, parte hartzeko modu horiek 
pertsona bakoitzaren barne-munduarekin eta testuinguru zuzenare-
kin lotzen saiatuko gara, ohartu daitezen zertan parte hartzen duten, 
zertan ez, eta zer espaziotan parte hartu nahiko luketen.

Zein kasutan ikusten dugu gure errealitatean parte-hartze sinboli-
kora baztertzen gaituztela? Zer esperientzia ezagutzen ditugu bene-
tako parte-hartzeari buruz?

Erosoa al da parte-hartze sinbolikoaren zeregina? Nahiago al dugu 
benetako parte-hartzea? Lana eta konpromisoa al dakartza bene-
tako parte-hartzeak?

Zein gaitan gustatuko litzaidake benetako parte-hartzea izatea eta 
erabaki ahal izatea?

Erreferentzia

Iturri honetan inspiratua eta aldatua: Europako Kontseilua. (s. f.-b). En 
la escalera. Gazteak giza Eskubideetan hezteko eskuliburua. https://
www.coe.int/es/web/compass/on-the-ladder  
Universidad de Playa Ancha. (s. f.). La Escalera de la Participación. Uni-
versidad de Playa Ancha - Valparaí so San Felipe - Txile. https://www.
upla.cl/noticias/wp-content/uploads/2014/08/2014_0805_faceduc_
orientacion_escalera_participacion.pdf
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Material erantsiak

   Rol jokoa
Egoera-eredu hau proposatu da

Proiektu solidario bat egiteko enkargua eman dizuete ikasgelan, 
lankidetzazko lan batean. Elkarrekin lan egin beharko duzue zuen 
helburua lortzeko. Irakasleek bidegabekeria sozial batzuk erakut-
si dizkizuete ikasgelan eta, orain, pentsatzeko, planifikatzeko eta 
ekiteko garaia da. Nolakoa izango da zuen proiektua?

Interpretatuko diren rolak (rol bakoitza pertsona batek egin 
dezake edo, bestela, taldean):

Parte-hartze mailei dagozkien rolak

1. Pertsonaia/taldea Ez duzu ulertzen zeri buruzko proiektua den, ezta proposatu dizueten jarduera 
ere. Hainbat astez huts egin duzu klasera, gaixo egon zarelako. Horren ondorioz, 
lana pilatu zaizu, eta proposamen hori ez zaizu interesatzen bereziki. Hori 
dela eta, besteek esandakoari erreparatuko diozu, hau da, ahaleginik txikiena 
eskatzen dizuna aukeratuko duzu edota maila praktikoan onurarik handienak 
emango dizkizula iruditzen zaizun huraxe. 

2. Pertsonaia/taldea Gainerako taldekideek kontuan hartzen zaituzte, gizarte talde gutxiengodun 
bateko kidea baitzara eta, dakizunez, taldean ordezkaritza izango bada, gizarte 
talde guztiek parte hartu beharko dute. Dena dela, ez zaie asko axola esan 
dezakezuna/dezakezuena edota zein den zuen borondatea, baizik eta irudi dezala 
parte hartu duzula.

3. Pertsonaia/taldea Taldekide batzuek egiazki zuzentzen dute lana; taldekideak ikustarazten saiatzen 
dira erabakiak denon artean hartu direla, baina egia esateko, zu bezalako 
pertsonok parte-hartze sinbolikoa duzue. Baliteke beste taldekide horiek zuen 
ahotsa aditzea, baina ez da interes handirik izaten. Garrantzitsuena da irudi 
dezala erabakiak guztionak direla.

Erantsitako material guztiak 
onay.org webgunean  
daude eskuragarri.
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4. Pertsonaia/taldea Zure talde barruan, besteek erabakitako ekintzak baizik ez dituzu egiten; horixe 
da zure papera. Helburuak eta erabakiak beste pertsona batzuek hartu dituzte, 
baina arrazoiak azaldu dizkizute eta erabakitako ekintzetan parte hartzeko aukera 
eskaintzen dizute. 

5. Pertsonaia/taldea Taldea gehien zuzentzen duten pertsonek proposamen itxiak egiteko ohitura dute 
eta besteei galdetzen diete zer iruditzen zaien proposamenak aldatzeko aukerarik 
eman gabe. Azkenean, haiek beti erabakitzen dute helburua edo ekintza; beraz, 
zure papera izaten da besteek erabakitakoaren gainean iritzia ematea. 

6. Pertsonaia/taldea Horrelako lanetan, gaia eta helburua erabakitzen duten pertsonak beti 
berdinak direla iruditzen zaizu. Egia da jardueren eta ekintzen garapenean eta 
proposamenean parte hartzen duzula, baina gutxi batzuek erabakitzen  
dute zer egin.

7. Pertsonaia/taldea Proiektu onak pertsona guztien artean erabakiko direlakoan zaude. Zure zeregina 
beti izan behar da begiratzea pertsona guztiek parte har dezatela aukeratutako 
gaiari buruz hartzen diren erabakietan.

8. Pertsonaia/taldea Uste duzu pertsona guztiek parte hartu behar dutela, bai eta taldean hartzen 
diren erabakietan ere. Beti saiatzen zara pertsona guztiek proiektuan parte 
har dezaten. Baina, gainera, zure balio erantsia da beti pentsatzen duzula nola 
inplikatu taldeaz kanpoko pertsonak, bai ikasgelakoak, bai ikastetxekoak, bai 
auzokoak, etab. Beti adi egoten zara ikusteko zer elkartek, kolektiboak edo 
erakundek eman diezazuketen aukerarik edota haietako zeinekin sor  
ditzakezuen sareak eta aliantzak.

Aparteko rolak egoera dinamizatzeko

Aparteko 1. rola Honatx zure papera: badakizue zuen aukera onena izango dela. Proiektuaren 
gaiak, helburuak eta ekintzak erabaki nahi dituzu, zure ikaskideek baino 
prestakuntza hobea duzulako gai horietan, eta, horregatik, haien iritziak 
gutxiesteko joera duzu.

Aparteko 2. rola Badakizu pertsona ikasia eta sentsibilizatua zarela lanean proposatzen diren 
gaietan. Argi duzu zer egin nahi duzun; horregatik,  nahiz eta beste pertsonen 
esanak entzun, eta haiek beren iritziak adieraztea garrantzitsua dela uste duzun 
arren, azkenean ez diezu jaramon handirik egiten, eta haiek zure iritzira ekartzen 
saiatzen zara.

82TOKIKO PARTE-HARTZEA,  
ERALDAKUNTZA GLOBALA

ONAY
2023



   Parte hartzeko eskailera
 

 
Herritarrek parte  
hartzeko eskailera

 
Erreferentzia

Hart, R. (1993). La participación de los niños. De la  
participación simbólica a la participación auténtica.  
Ensayos Innocenti N°4. Unicef

Tailerra: Garapen eta 
Lidergo Komunala
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   Maila hauetan ez dago egiazko parte-hartzerik 

1     Parte-hartze manipulatua: ulertzen ez dituzten ekintzak 
egiteko erabiltzen dituzte herritarrak. Ekintza horiek herrita-
rrenak ez diren interesei erantzuten diete. Horren adibide ona 
kanpaina politikoak dira, herritarrak pankartak eramateko era-
biltzen baitituzte, zertarako eta trukean sari bat jasotzeko.

2     Parte-hartze apaingarria: herritarrak osagarri huts gisa 
erabiltzen dituztenean, hau da, jarduera jakin bat “apaintzeko” 
edo “animatzeko”. Adibidez, ekitaldi batzuek indigenak edo oso 
jende pobrea erabiltzen dituztenean, halako edo holako progra-
maren onuradunak direla “agertzeko”, betiere herritarrak jakitun 
izan gabe edota haien benetako borondaterik gabe. 

3     Parte-hartze sinbolikoa: herritarren parte-hartzea itxura 
hutsa denean. Haur parlamentu batzuk dira adibide ona. Izan 
ere, haurrek halako hizkera eta heldutasun harrigarriak erakus-
ten dituzte, baina helduek goitik behera “entrenatuak”. 

 
   Maila hauetan badago parte-hartzea 

4     Parte-hartze informatua eta esleitua: herritarrak era-
biltzen dituzte jarduera jakin batean parte har dezaten, baina 
jarduera zertan datzan jakinarazten zaie. Mugatua da, baina 
egiazko parte-hartzearen lehen maila da. Adibidez, herrira 
azpiegitura-obra bat iristen denean eta herritarrei zeregin bat 
enkargatzen zaienean. Hau da, kasu horretan, herritarrei lan bat 
eman edo esleitu zaie kontsultarik gabe, baina gutxienez bada-
kite zer egingo duten. 
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5     Parte-hartzea informatua eta kontsultatua: garapene-
rako kanpo-eragileek herritarrei informazioa eman eta kontsulta 
egiten diete herritarren parte-hartzearen gainean. Herritarrek, 
beraz, horretan oinarriturik erabakitzen dute. Adibidez, eskola 
bateko maisu-maistrek eskola-ibilaldi bat egitea erabakitzen 
dutenean eta haurrei galdetzen dietenean joan nahi ote duten 
eta nora izan ote daitekeen.

6     Beste eragile batzuek hartutako erabakietan par-
te hartzea, baina herritarrekin planifikatuta: garapenerako 
kanpo-eragileek pentsatua da ekintza, baina herritarrekin parte-
katzen da. Hau da, egin beharreko ekintzaren gainean pentsatu 
eta ekarpenak egiten dituzte.

7     Herritarrek erabaki eta zuzendutako ekintzetan parte 
hartzea: ekintza herritarrek berek sortu eta gauzatzen dute. 
Hau da, herritarren beharretatik edo interesetatik sortzen da, 
eta ekintzek behar edo interes horiei erantzuten diete. Ez dago 
harremanik garapenerako kanpo-eragileekin. Herritarrak dira 
ardatz, baina ez dute garapenerako kanpo-eragileen esperient-
ziak edo jakintza teknikoak eman lezakeen ekarpenik.

8     Herritarrek berek pentsatutako eta garapenerako 
kanpo-eragileekin partekatu diren ekintzetan parte hartzea: 
herritarrek pentsatutako ekintza da, baina, aurreko mailan ez 
bezala, garapenerako kanpo-eragileekin partekatzen da.

Erreferentzia

Informazio hau honako agiri honetatik atera eta berregin 
dugu: (2014). Universidad de Playa Ancha - Valparaíso San 
Felipe - Txile. https://www.upla.cl/noticias/wp-content/
uploads/2014/08/2014_0805_faceduc_orientacion_escale-
ra_participacion.pdf

85TOKIKO PARTE-HARTZEA,  
ERALDAKUNTZA GLOBALA

ONAY
2023

https://www.upla.cl/noticias/wp-content/uploads/2014/08/2014_0805_faceduc_orientacion_escalera_participacion.pdf
https://www.upla.cl/noticias/wp-content/uploads/2014/08/2014_0805_faceduc_orientacion_escalera_participacion.pdf
https://www.upla.cl/noticias/wp-content/uploads/2014/08/2014_0805_faceduc_orientacion_escalera_participacion.pdf


 
 
Nire egunerokotasunaren eskailera
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Aukeren mapaketa 
 
 

Gutxieneko denbora Finkatu gabea, hau da, taldearen helburuaren 
araberakoa izango da, mapaketa zer 
sakontasunekin egin nahi dugun kontuan 
harturik.

Materiala     Mapak (ikertu beharreko lurraldeetakoak eta 
lurralde horretako eremuetakoak).

    Post-it, eranskailuak edo paperak.

    Bitarteko digitalak (ordenagailuak, 
mugikorrak, proiektagailua…). 

Parte-hartzaile kopurua Ez dago mugatua.

 
 Helburuak

 
 

   Gizarteak parte hartzeko ekimenak eta guneak  
identifikatzea. 

 
 

  Ikuspegi globala tokiko ekintzan oinarriturik  zer gunetan 
lantzen diren identifikatzea. 

 
 

  Jarrera aktiboak garatzea, elkarrizketaren aldekoak eta 
parte-hartzaileak. 

 
 

  Gaiak eta guneak aurkitzea, haietan parte har dezaten. 
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Jarduera
 

 
1       Sarrera

Jarduera honetan ekimen parte-hartzaileen mapaketa egitea 
proposatzen da; berez da proiektu parte-hartzailea, ikasitako 
gauza batzuk praktikan jar ditzaten. Hemen, mapaketa egiteko 
hainbat modu eskainiko ditugu. Zenbait hiritan, tokiko erakun-
deek edo publikoek elkarteen bilduma egin dute. Hala ere, eki-
men parte-hartzaileen mapaketa zabalagoa egitea proposatzen 
dugu, hau da, ez dute formalizatuak egon beharrik. Horrela, iru-
dimenari ateak zabalduko dizkiogu, eta gazteek hainbat gune 
ezagutuko dituzte, inplikatuak sentitzeko, edota ekimen inspi-
ratzaileak ezagutuko dituzte proiektu berriak sortzeko. 

Horrenbestez, kontua ez da soilik online baliabide bat ezagut-
zea, baizik eta hirian/auzoan/herrian paseatu, eta hura ezagutu 
eta sentitzea. Jarduera hau berez da prozesu parte-hartzailea 
bat, eta halaber, ekintza bat da onuradunek banaka edo talde-
ka inplikatzeko moduak eta esparruak aurkitu ditzaten. Azken 
buruan, kontua da ingurunea ezagutzea, arduraz parte hartzeko.  
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2       Dinamika

Ondoren, hainbat urrats proposatzen dira inguruko mapaketa 
egiteko. Garrantzitsua da kontuan hartzea lotura tokikoa-globa-
la, herritartasun globalaren ikuspegitik lan egiteko, jakinik to-
kian-tokian sortzen diren bizimoduek zuzeneko inplikazioa dutela 
maila globalean. Parte-hartze sozialak erabateko lotura du xede 
dugun gizarte eta mundu ereduarekin. 

A       Mapaketa egin beharreko lurraldea zedarritzea

Garrantzitsua izango da gure mapaketaren norainokoa zeda-
rritzea, taldearen interesetara eta helburura egokitzeko. One-
na da lurralde txikiago bat aukeratzea eta hura xehetasunez 
arakatzea parte hartzeko aukera ugariak ezagutzeko, zenbai-
tetan ohartu ere ez baikara egiten aukera horiez. Era berean, 
lurraldea eremuz eremu, auzoz auzo, etxadiz etxadi… banatu 
beharko dugu, erreferentziarik onenak izateko.

Era berean, gai horien azterketan aritu diren eta mapaketa  
motaren bat egin duten tresnak identifikatzea lagungarria da  
—tresnak gehienbat online dira, baina fisikoak ere izan dai-
tezke—. Adibidez, beste erakunde batzuek egin ahal izan dituz-
ten elkarteen mapaketak, osasun baliabideetakoak, etab.

Garrantzitsua da mapak inprimatzea, errazago ikusteko eta 
mapen gainean marrazkiak eta apunteak egin ahal izateko, alde 
batera utzita gero formatu digitalera ekarriko diren ala ez.

89TOKIKO PARTE-HARTZEA,  
ERALDAKUNTZA GLOBALA

ONAY
2023



B       Mapaketa egin beharreko ekimenen gaiak

Fase honetan gogoetagai izango dugu zer esparru, ekimen eta 
gaitan parte hartu daitekeen. Hori ideia-zaparrada baten bidez 
egin daiteke edota sormenezko dinamika baten bidez. 

Hemen hainbat arrasto emango ditugu parte hartzeko gaiez eta 
aukerez. Garrantzitsuena da gazteak irudimentsuak izatea eta 
ezagutzen dutenaz haratago jotzea.  

Parte hartzeko gaiak eta aukerak

      Elkarrekiko laguntza eta zaintzak: hazkuntza, osasuna, 
elikadura-burujabetza, elikagai-bankua, gastronomia, nutri-
zioa, janaria eta soberakinak, animalien ongizatea… 

      Hiriko artea: graffitiak, esku-hartze artistikoak, irakurke-
ta-klubak, mikrofono irekiak, poesia-topaketak, etab.

      Kultura librea: zientzia, teknologia, software librea, 
identitate digitala, datuak, kultur kudeaketa, edizioa, musi-
ka, zinema, ikusizko arte digitalak…

      Gizartea: erantzukizun sozial korporatiboa, herritarren 
postontzia, auzo elkarteak, etab.

      Kirola: klubak, federazioak, zalegoa, etab.

      Eskubideak eta berdintasuna: generoa, feminismoa, 
giza eskubideak, dekolonialismoa, indigenen komunitateak... 

      Hiri-ekologia eta kontsumoa: permakultura, hiri-ne-
kazaritza, ekoizpen ekologikoa, hazi-bankua, erruralizazioa, 
hiri-baratzeak, ekologia, jasangarritasuna, kutsadura, ekotu-
rismoa, birziklapena…
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      Elkarlaneko ekonomia: gizarte ekonomia, autoku-
deaketa, deshazkuntza, banku etikoa, denbora-bankua, diru 
soziala, mikrofinantzaketa, jabetza partekatua, trukea, zerbit-
zu-katea, lan partekatua, elkarlaneko kontsumoa, kontsumo 
taldeak, elkarlaneko ekoizpena, diy…

      Ingurumena: erruralizazioa, haziak, permakultura, 
eko-herrixkak, hiri-baratzeak, elkarlaneko baratzeak, etab.

      Hezkuntza hedatua: hezkuntza, ekintzailetza, ezagutza 
trukea, ezagutza partekatua.

      Bitartekaritza eta errazketa: bitartekaritza, errazketa, 
garapen soziala eta komunitarioa, ikusaraztea, kartografiak 
eta mapaketak, sareak…

      Mugikortasun jasangarria: kale lasaiak, carsharinga, 
bizikletak, garraioak partekatzea, etab.

      Politika eta gobernantza: gobernantza, politika pu-
blikoak, energia, datu irekiak, justizia, gardentasuna, par-
te-hartzea, kazetaritza, aurrekontu parte-hartzaileak... 

      Hirigintza eta ondarea: herritarren batzarrak, hiri-altzarien 
eraldaketa, hirigintza feminista, arkitektura, geografia, etxebi-
zitza partekatua, orube hutsak, hormak, altzariak eta gailuak, 
diseinua, autoeraikuntza…

Erreferentzia

(VIC, 2019, p. 20)

Hauxe da bilatuko diren ekimenak multzokatzeko 
unea eta, era berean, sinbologia bat sortzeko unea 
ekimenak gai beraren barruan identifikatzeko.  
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C       Aukera parte-hartzaileen identifikazioa

Une honetan, talde handia talde txikitan banatuko dugu. Talde 
txikiek ahalik eta heterogeneoenak izan behar dute. Talde txiki 
horietako bakoitzari eremu bat emango zaio aztertzeko, bere 
interesen arabera, zer tokitan bizi diren kontuan hartuta edo 
beste arrazoi batzuen arabera. Talde bakoitzak mapa bat izango 
du inprimaturik eta egokitu zaion eremuan diren aukera par-
te-hartzaileak bilatu beharko dituzte zehatz-mehatz. Aurkitzen 
dutena mapan markatuko dute, talde handian hitzarturiko sin-
bologia erabiliz. 

Fase honetan bi kontu osagarri proposatuko ditugu: batetik, 
bilaketa bat egin beharko da hedabide digitaletan auzoaren 
historiaz, hartan bizi den jendeaz, eta auzoan aurkitzen dituzten 
elkarte, erakunde eta aukerez. Bestetik, oso garrantzitsua da 
espazioa “desdigitalizatzea”, hau da, hartan ibiltzea, jendea 
topatzea, interesekoak dituzten ekimen bultzatzaileekin bilerak 
eta topaketak egitea. Hori garrantzitsutzat jotzen da, errealita-
teak hautemateko sentiberatasuna garatzeko, gizarte trebeta-
sunak lantzeko eta komunitatearen artean sareak sortzeko. 

Era berean, ekimen horiek ikertzean, gogoan izan behar dugu 
haietako zeintzuek sortzen dituzten sistema nagusiarekiko 
bizitza alternatibak, eta ikuspegi globala era inplizituan edo 
esplizituan lantzen duten. 
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D       Paperera itzultzea

Azkenik, leku bat egokituko da taldeek egindako lana baterat-
zeko eta eremu guztietako mapak elkartzeko, hasieran aukeratu 
den lurraldean dena uztartze aldera. 

Horrela, ekimen guztiak ikusgai izango ditugu. Halaber, 
gezi-sistema bat sor daiteke ekimenak elkarri lotzeko eta ko-
munitatean diren sareei ikusgaitasuna emateko. 

Une honetan, baliabidea digitalizatzea ere erabaki daiteke erra-
zago erabiltzeko eta hedatzeko.  

3       Gogoeta

      Zer da aurkitu duzuen gauzarik harrigarriena?

      Sentitu duzue ekimen jakin batean inplikatzeko gogoa?

      Ezagutu al duzue zerbait egitera inspiratu zaituen pertsonarik 
edo ekintzarik?

      Zer gaik piztu dute zuengan erakarpenik handiena?

      Zuen ustez, zer zentzutan eraldatu dezakete ekimen horiek 
errealitatea?

      Tokian-tokian aukera horietan lan egiten duten pertsonek 
pentsatzen al dute zer ondorio dituzten beren ekintzek maila 
globalean?
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Lan hau interesgarritzat jotzen da, taldean zuzenean parte hart-
zeko dituzten aukerak ezagutzeko. Horrela, haietan inplikatu 
daitezke, edo taldean bertan proiektu parte-hartzaileak sortu, 
abian dauden ekintzak errepikatu gabe, eta, are gehiago, beren 
ekintzak beste eragile batzuekin harremanetan jarrita.

Era berean, gazteen iruditeria zabaldu nahi dugu beraiendako 
erakargarriak izan daitezkeen parte-hartze aukerei edo esparruei 
dagokienez.

Erreferentzia

Iturri honetan inspiratua eta aldatua: VIC (Vivero de Iniciativas 
Ciudadanas). (2019). Cómo hacer un mapeo colectivo. Con-
tinta me tienes. http://laaventuradeaprender.intef.es/docu-
ments/10184/67475/Como-hacer-un-mapeo-colectivo 
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