
BIDERATZAILEENTZAKO 
GALDE-SORTA

Galde-sorta hau da hausnartzeko zein garrantzitsua 

eta beharrezkoa den parte hartzeko prozesuak 

diseinatzerakoan horietan sartuko dituzun 

pertsonak kontuan hartzea. Erabili abiapuntu gisa 

egin beharreko dinamikak prestatzerakoan.

Zer jakiteko beharra duzu? 

 � Haien iritziak

 � Haien ideiak

 � Haien proposamenak

 � Nola sentitzen diren

 � Zer pentsatzen duten

 � Haien ametsak

Lagina prestatzeko

Nortzuk sartu behar dituzu prozesuan? 
Zein adin dute?

Kontuan hartu behar dugu parte-hartzai-
leen beste egoeraren bat?

 � Behar edo arazo espezifikoak. Zer behar edo

arazo da?

 � Auzora edo herrira itzuli dira babes-, osasun- edo

familia-prozesu desberdinetatik.

 � Beste egoera batzuk:



Zein da haien garapen-maila?

Baliteke hurrengo punturako haurretan eta 

nerabeetan aditua den pertsonaren baten 

laguntza behar izatea

Kontuan hartzekoak:

 → Garapen fisikoa eta psikomotorra

 → Garapen intelektuala

 → Hizkuntzaren garapena

 → Garapen afektiboa eta soziala

Nola dute gustukoago harremantzea eta 
adieraztea?

 � Jokoen bidez (mahaikoak, ginkana)

 � Adierazpen artistikoaren bidez (marrazkiak, mu-

ralak, komikiak)

 � Istorioen bidez (ipuinak, kontakizunak, manifes-

tuak)

 � Musikaren bideak (abestiak)

 � Mugimenduaren bidez (antzerkia, koreografiak)

 � Bakarka

 � Taldean



Parte hartzeko prozesuaren 
testuingurua

Non eginen duzu parte hartzeko proze-
sua?

 � Ikastetxean

 � Haurren eta nerabeen elkarte eta talde informa-

letan

 � Talde komunitario sozialean

 � Talde komunitario kulturalean

 � Kiroletako talde komunitarioan

Zenbat haur eta nerabe talde sartuko 
ditugu laginean?

 � Talde bakarra

 � Hainbat talde testuinguru berean

 � Hainbat talde testuinguru desberdinetan

 � 1-5 talde

 � 5-10 talde

 � 10-15 talde

Zenbat denbora duzu?

 � 45-50 minutuko saio bat

 � Ordubete

 � Ordubete baino gehiago (zehaztu)...................

Zein material behar duzu?

 � Material didaktikoa (jokoak, jarraibideak)

 � Datuak biltzeko euskarriak (parte-hartzaileent-

zat)

 � Datuak biltzeko euskarriak (bideratzailearentzat)

 � Dinamikarako materiala: Paperezko orriak, paper 

jarraitua, errotuladoreak eta ohar itsasgarriak.

Nola antolatuko duzu saioa? Zenbakitu:

 … Sarrera

 … Erronka 

 … Bakarkako fasea

 … Taldeko fasea

 … Datu bilketa

 … Ondorioak eta itxiera

 … Ipuina 

 … Kontakizuna 

 … Jokoa

Oroitu haurren eta nerabeen ezaugarriak 

antzekoak badira (adina, heldutasun-maila, 

hezkuntza- eta gizarte-testuingurua) ez 

dela beharrezkoa lagina errepikatzea. 



Ia prest duzu:
	Oroitu saioak bideratzen dituzten pertso-

na guztiek koordinatuak egon behar du-

tela eta dinamika ezagutu behar dutela. 

Lehendik esperimentatua badute, hobe. 

	Hausnartu ea behar duzun saioa egi-

nen den testuinguru horretako nor-

baiten aholkua edo laguntza.

	Orain, zure taldearekin, proposa-

tu hainbat dinamika saiorako. 

	Ez ahaztu zein den saioaren helburua eta zein 

diren taldearen edo taldeen ezaugarriak.

	Proposatzen dizugu saioa haur eta nerabe 

talde batekin testatzea, eta hobetzeko ar-

loak detektatu ondoren, berriz planteatzea 

saioa, dinamika edo materialak, behin be-

tiko parte-hartze prozesua hasi aurretik.

	Ez ahaztu hashtag hauekin kon-

tatzea zure esperientzia




