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AURKEZPENA

Zerbikas Fundazioak eta AISI HEZI Fundazioak gida hau aurkeztu nahi dugu, astialdiko hezkuntzak 
duen garrantzia azpimarratzen duena, astialdia eremu egokitzat hartzen baitugu gure haurrengan eta 
gazteengan herritartasun arduratsua eta solidarioa garatzeko.

Gida honek astialdiko talde hezitzaileei proposamen pedagogiko bat aurkeztu nahi die, neska-mutilen-
gan herritartasun aktiboa sustatzeko. Hala, proposamen horrek elkartasuna bizitzeko aukera eman nahi 
die, bizitzarako ikaskuntza erabilgarriak eskaintzen dizkie, oinarrizko gaitasunak indartzen dizkie, giza 
eskubideen defentsara eramaten ditu eta bizitzarako trebetasun jakin batzuk ematen dizkie, gainerako 
herritarrekin sormenez eta elkartasunez moldatzeko. Pertsona guztien eskubideen defentsaren bidean 
jartzen ditu eta beren prestakuntza ibilbidean ikuspegi berriak eskaintzen.

Gidak, lehenengo orrietan, astialdi hezitzailearen oinarri pedagogikoak azaltzen ditu eta planteamendu 
horren hezkuntza prozesuan erabiltzen diren bi estrategia gakoetan sakontzen: proiektuen pedagogian 
eta jolasetan. Ondoren, Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa zer den aurkezten du, gizarterako baliaga-
rritasun handiko proiektua. Aurkezpen horretatik abiatuta, Astialdi Hezitzailean Ikasketa eta Zerbitzu 
Solidarioko proiektu bat sortzeko prozesua deskribatzen du. Era berean, lantzen diren ikaskuntza nagu-
siak azpimarratzen ditu eta gaur egun astialdiko hezkuntzan dauden askotariko errealitateetan garatu 
daitezkeen proiektu mota desberdinetan sakontzen du.

ZERBIKAS Fundazioa
AISI HEZI Fundazioa
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ASTIALDI HEZITZAILEA

Familiarekin –hezkuntza eremu nagusia– eta ikaste-
txearekin –hezkuntza formalerako eremua– batera, 
astialdiak ere badu garrantzia, eremu hezitzaile bat 
baita. Eremu hezitzailea da bertan harremanak eraiki 
daitezkeelako, proiektuak sortu, balioak esperimenta-
tu, bizipen esanguratsuak eduki, herritartasuna eraiki, 
bizitzatik ikasi... 

Astialdi Hezitzailea Hezkuntza Proiektu batean oina-
rritzen da, haurtzaroko eta gaztaroko bizi esperien-
tziak aberastea helburu duena. Hezkuntzaren asmoa 
egituratzen du eta, horregatik, proposatzen diren xe-
deak, helburuak, hezkuntza harremana, antolaketa, 
hezkuntza ibilbidea eta hezkuntza esperientziak isla-
tzen ditu.

Astialdi Hezitzailea askapenerako denbora da, pertso-
nalizazio eta gizarte eraldaketako prozesuak sortzen 
dituen denbora.

1
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Nolanahi ere, astialdi hezitzailea gure erkidegoetako 
haur, nerabe eta gazteentzat ikasteko eta gaitasunak 
garatzeko eremu bat da, eta ez jolaserako edo entre-
tenitzeko denbora hutsa. 

Testuinguru eta errealitate horietan, “pertsona era-
gile berriak” ere azaltzen dira. Orain arte, beren rol 
hezitzaileaz jabetu ez ziren pertsonak. Eragile berri 
horiek lagundu dezakete bideratzen ari diren jarduera 
hori jarduera egonkor bat izaten, osagai hezitzaileak 
izango dituena eta, banaka zein gizartean, pertsonak 
hazteko eremu bihurtuko dena, hau da, benetako he-
rritartasun eskola bihurtuko dena.

JOKALEKU BERRIAK ASTIALDI 
HEZITZAILEAN

Mendearen hasierak astialdiko erakundeen kopurua 
gutxitzea ekarri du, baina, aldi berean, aisiazko jar-
dueretan handitu egin dira hezkuntzarako aukera 
berriak eta, hala, jarduera horiek hezitzaile bihur dai-
tezke.

Interes gune jakin batzuen inguruan egituratzen diren 
taldeak aipatu nahi ditugu, ekiteko aukera historiko 
bat aprobetxatzen dutenak. Aipatutako interes gu-
neak hauek izan daitezke, besteak beste: ekologia, 
musika, dantza, antzerkia, kirola, astronomia, komu-
nikazioa, pintura, politika, elkartasuna… 

Ekimen horiek guztiak, berriak batzuk, hezitzaileak 
izan daitezke pertsonaren garapen integrala helbu-
ru badute eta neska-mutilak “zerbaitetan aritzeko” 
edo “entretenitzeko” proposamenak egiteaz gainera, 
pertsonari banaka eta gizartean hazten lagunduko 
dioten proposamenak egiten badituzte. 

Beharbada, gutxienekoa gaia izango da, eta garran-
tzitsuena, berriz, banaka eta taldean hazteko aukera 
ematen duten prozesuak, herritar aktibo izaten ikas-
teko.
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ESPERIENTZIAREN PEDAGOGIA: 
PROIEKTUAK ETA JOLASA

Astialdi hezitzaileak bizipenetan edo esperientzian 
oinarritutako pedagogian ditu bere erroak. Pedago-
gia horren oinarrizko printzipioa da neska-mutilak 
banaka eta gizartean hobeto garatzen direla ikaskun-
tzako esperientzia irekietan modu aktiboan parte 
hartzen dutenean. 

XX. mendearen hasieratik gaur egunera arte, pedago-
go askok aberastu dituzte hezkuntza proposamenak 
eta eskaini dituzte elementu gakoak astialdi hezitzai-
lean ekimenak garatzeko:

John Dewey-k (1859-1952) esperientziaz elika-
tzen den eta erkidegora bideratzen den hezkun-
tza proposatu zuen.

Ovidio Decroly-k (1871-1932) proiektuen meto-
doa eskaini zigun. 

Antón Semenovich Makarenko-k (1888-1939) 
“Lanaren bidezko hezkuntzari” buruz hitz egin 
zigun eta planteamendu hori erabili da gaz-
teentzako auzolandegietako esperientzia ugari-
tan eta taldeak gizarteratze eremuak direla azpi-
marratzeko.

Baden-Powell-ek (1857-1941) scout mugimen-
dua sortu zuen, erantzukizunaren pedagogia 
bultzatzen duena. Horren arabera, besteenga-
nako zerbitzua bitarteko eta xede da, aldi berean. 

Celestin Freinet-ek (1896-1966) haurraren jakin-
mina eta ohiko jarduera baliatzen ditu eta bi-
deak irekitzen dizkio ahalegin esperimentalari, 
haurren adierazpen askeari, lankidetzari eta in-
gurunea ikertzeari. 

Hezitzaileen talde esanguratsu horretara gehitu behar 
ditugu Paulo Freire (1921-1997) eta Carl Rogers 
(1902-1987). Lehenengoak arazoetan oinarritutako 
hezkuntza proposatu zuen eta elkarrizketa ardatz 
duen ikaskuntza, gogoeta-ekintzako etengabeko 
prozesuaren bidez gauzatzen dena. Bigarrenak, ha-
rreman pedagogikoaren inguruko ikerketak egin zi-
tuen eta komunitate pertsonalizatuak eraikitzearen 
garrantzia azpimarratu zuen, zalantzarik gabe, alderdi 
oso garrantzitsuak gure hezkuntza lanean.

Proiektuak

Astialdi hezitzaileko askotariko erakundeak, elkarteak 
eta taldeak aztertzen baditugu, guztiek ezaugarri ko-
mun bat dutela ikusiko dugu: guztiek erabiltzen di-

3



7

Jolasaren bidez, taldeko parte hartzaileek pertsonak 
ezagutzen dituzte, gauzak aurkitu, ikertu, eraiki… 
Hau da, beren gaitasunak garatzen ikasten dute. Gai-
tasun horiek, zalantzarik gabe, oso garrantzitsuak 
izango dira bizitzaren eskakizunei erantzuteko. 

Azken batean, jolasa haurtzaroko eta nerabezaroko 
bizitzaren zati da, bakoitzak bere estiloan. Eta pertso-
na helduen bizitzan ere badu bere tokia.

.

tuzten proiektuak taldeko bizitza garatzeko funtsezko 
tresna gisa.

“Enpresa”, “abentura”, “aurkikuntza”, “operazioa”, 
“kanpaina”… Izen bat ala beste eman, proiektuak 
dira, azken batean. 

Proiektuen araberako ikaskuntzak taldearen konpro-
misoa eta motibazioa garatzen ditu, gero eta kon-
plexutasun handiagoko erronkak proposatzen ditue-
lako eta elkarlana bultzatzen duelako. 

Proiektuaren faseak ezagunak dira, baina, hala ere, 
gogoratu egingo ditugu, labur-labur bada ere, eta 
horietako bakoitzak eskaintzen dizkigun aukerak 
azpimarratu: motibatzea, aukeratzea, gauzatzea eta 
ebaluatzea. 

Jolasa

Proiektuen ondoan, jolasa da astialdi hezitzailearen 
pedagogiaren bizkarrezurretako bat. Jolasean aritzen 
gara komunikazioa errazteko, mundua ezagutzeko, 
pertsonekin topo egiteko. Zenbaitetan, proiektuen 
baitan, jolasean aritzen gara proiektura hurbiltzeko, 
errealitatea ezagutzeko edo mundua eta natura be-
hatzeko. Astialdian, jolasa pertsonentzat eta taldeen-
tzat esperientzia eraikitzailea da.
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betasunak, jarrerak eta balioak eskuratzera bideratzen 
baita; Zerbitzu Solidarioak protagonisten interesa erki-
degoaren zerbitzura jartzen du, eta, horrela, ikasketa 
eta herritartasun aktiboa gauzatzea lotzen ditu. 

Proiektuen metodologiaz baliatuz eta ikasketa eta erki-
degoarentzako zerbitzua uztartuz, Ikasketa eta Zerbitzu 
Solidarioak ekintza-gogoeta prozesuak ikuspegi inte-
gratutik garatzea proposatzen du, horrela, balioak erai-
kitzen eta sendotzen laguntzeko, hezkuntza prozesuan 
jakintza eta elkartasun sareak eraikiz haurren eta gaz-
teen artean eta gizarteko askotariko eragileen artean. 

Ikasketa eta Zerbitzuko proiektu horiek astialdi hezi-
tzaileko taldeetan aurrera eramateak askotariko auke-
rak eskaintzen ditu, besteak beste, honakoak: 

Hezkuntza prozesuaren garapenerako: 
Proiektu bat definitzen da, fase guztiekin, hasieratik 
bukaerara. 
Balioen, bizitzako trebetasunen, gizarte eta herri-
tarren gaitasunen eta abarren ikaskuntza esangu-
ratsuari laguntzen dio, aplikazioa erreala delako, 
praktikoa. 
Gogoetarako eta nork bere burua ebaluatzeko 
aukerak eskaintzen ditu. 

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA. 
GIZARTE BALIAGARRITASUN HANDIKO 
PROIEKTUA

IKASKETA ETA ZERBITZUA hezkuntza proposamen 
bat da, ikasketa prozesuak eta erkidegoari 
zerbitzu ematekoak proiektu bakarrean biltzen 
dituena, egoki egituratuta. Proiektu horretan 
parte hartzen dutenek ikasi egiten dute, 
inguruneko benetako beharren inguruan lan 
eginez, ingurune hori hobetzeko.

(Centre Promotor d’Aprenentatge Servei)

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa (IZS)1 hezkuntza eredu 
bat da, bi osagai integratzean zentzua hartzen duena: 
Ikasketak helburu hezitzaile esplizitua du, jakiteak, tre-

1.  ZERBIKASen hasieratik hitz egin dugu “Ikasketa eta Zerbitzu 
Solidarioaz”, eta izen hori mantentzen dugu gure hasierako 
koherentzia mantentzeagatik, nahiz eta ZERBIKAS partaide den 
RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE SERVICIO (REDAPS) delakoak 
“Ikaskuntza Zerbitzua” aipatzen duen kontzeptu berbera des-
kribatzeko. Gure aldetik, Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioari ai-
patzeko I+Z siglak mantentzen ditugu euskeraz.

4
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Ebaluazio edo balorazio zintzoa ahalbidetzen da, 
jarraitua eta integratua. 

Talde hezitzailean parte hartzen duten haur,  
nerabe eta gazteentzat: 

Parte hartzen dutenak ahalduntzen ditu eta, banaka 
zein taldean, beren protagonismoa aktibatzen.
Testuinguruaren eta zereginen prozesuen ikerkun-
tzan lehenengo urratsak ematen dituzte. 
Talde edo elkarte bateko kide izateko sentimendua 
lantzen da. 

Erkidegoarentzat eta astialdiko talde 
hezitzailearentzat:

Herritarren parte hartzeari laguntzen dio. 
Mundu errealeko arazoak lantzen dira. 
Interes eta behar komunak lotzen dira eta, horrela, 
produktu eta zerbitzu partekatuak sortzen dira.

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioak astialdiko talde ba-
ten bizitzarako hezkuntza osagai gakoen garapena 
sustatzen du: jakiteak, trebetasunak, balioak, ahal-
duntzea eta autoestimuaren garapena.
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2  Europar herritartasunerako gaitasun gakoak  
Gaitasun gakoak pertsona guztiek behar dituzte 
beren burua errealizatzeko eta garatzeko, baita 
herritar aktiboak izateko, gizarteratzeko eta lan 
egiteko ere. 

3  Balioetan heztea 
Gizarte eta hezkuntza ikuspegitik, balioak giza-
kion portaera gizarte eraldaketara eta pertsonen 
arteko harremanetara bideratzen duten errefe-
renteak dira. 

4  Prosozialtasuna 
Prosozialtasunak besteei zuzendutako ekintza 
positiboei egiten die erreferentzia. Ekintza ho-
riek bestearenganako estimuan oinarritzen dira, 
eta elkarrekikotasun positiboa sortzeko aukerak 
areagotzen dituzte, baina inongo saririk bilatu 
gabe. 

5  Bizitzarako trebetasunak 
Munduko Osasun Erakundeak (MOE) 1993an 
azpimarratu zuen “bizitzarako trebetasunak” 

NORBERAREN ALDAKETARAKO  
ETA GIZARTE ERALDAKETARAKO 
IKASKUNTZAK

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa elkartasuna 
ardatz duen hezkuntza eredua da. Herritarren 
balioak eta kultura ekintzailea sustatzen ditu eta 
herritarren parte hartze arduratsua bultzatzen du, 
erkidegoaren beharrei erantzuteko orduan. 

Astialdi hezitzaileko talde batek berez sei ikaskun tza 
multzo handi izango lituzke, Ikasketa eta Zerbitzu 
Solidarioaren planteamenduekin bat datozenak. Ikas-
kuntza horiek norberaren hazkundeari laguntzen dio-
te eta errealitatea eraldatzeko ekintzen berri ematen 
digute. 

1  Eguneroko bizitzaren esparruan heztea  
Astialdiko hezkuntzaren esparrua edo jokale-
kua eguneroko bizitza da. Ingurune horrek la-
guntzen du norberaren autonomia, bereizteko 
irizpideak, jarduteko ildoak eta independentzia 
lantzen, askotariko egoerei aurre egiteko. 

5
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“pertsonei eguneroko bizitzako eskakizunei 
eta erronkei behar bezala erantzuten lagun-
tzen dieten abileziak edo trebetasunak” dire-
la. Haurrengan, nerabeengan eta gazteengan 
gaitasun psikosoziala sustatzera bideratutako 
hezkuntza programen elementu garrantzi-
tsuenetako bat dira. 

MOEk hamar trebetasun proposatu zituen: 
erabakiak hartzea, arazoei irtenbidea ema-
tea, pentsamendu sortzailea, pentsamendu 
kritikoa, komunikazio eraginkorra, pertsonen 
arteko harremanak, nork bere burua ezagu-
tzea, enpatia, emozioak kudeatzea eta estresa 
kudeatzea. 

6  Giza Eskubideak eta Haurren Eskubideak
Heziketak giza eskubideak eta haurren eskubi-
deak printzipio etikotzat eta jokatzeko arau 
unibertsaltzat hartzen dituenean, talde hezi-
tzailearen errealitatea eraldatzen du, zalantza-
rik gabe. 

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOKO 
PROIEKTU BAT ERAIKITZEA

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa gizartea aldatzeko 
hezkuntza proposamen bat da, astialdi hezitzaileko 
taldeentzat.

Proiektu solidario horren osagaietan sakonduko 
dugu jarraian: 

6
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1. PRESTATZEA

3. HASTEA
abarretan.

beharretara hurbiltzeko. 

2. MOTIBATZEA 

hartuta, behar horiei aurre egiteko aukerak zehaztuko ditu.

kanal batzuetan.

PROIEKTUAREN FASEAK TALDEA



hartuko duten pertsonengan edo talde osoarengan pentsatuz. 

taldekide bakoitzarentzat eta talde osoarentzat hazkunderako aukerak identifikatzeko eta sendotuko diren bizitzarako 
ikaskuntzak zehazteko.

aukera eskaintzen duten egoerak aztertzetik hasita. 

horiek aurrera eramateko benetako aukerak. 

interneten bilaketak egin ditzan erkidegoarentzat arazo diren egoeren inguruan: sentitu eta bizi diren beharrak, 
ingurumenari lotuta, norberaren arretari, beste pertsona batzuen beharrei edo erkidegoko bizitzan ikusten diren 
gabeziei. 

ikusi. 

13
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5. PROIEKTUA 
PLANIFIKATZEA dira. Helburu horien araberakoak izango dira azken proiektuan zehaztuko diren 

zereginak. 

guztiek izango dute besteen plangintzaren berri, taldeen arteko komunikazioa eta 
proiektuaren helburu komunen alde elkarrekin lan egitea errazteko.

tarte batzuk ere hartuko ditugu. 

den bitartean.

4. AUKERATZEA 
definituta badago eta argi badago. Horretarako, beharrezkoa da proiektuak eta 
kezkak elkarrengana hurbiltzea, eta gutxiengoen ideiak integratzeko ahalegina 
egitea. Hala, proiektuek ahalik eta parte hartzerik handiena bilatu behar dute. 

eta mugak ongi ezagutzea (taldeak bere burua ezagutzea), taldearen benetako 
aukerak kontuan hartuta, neurrikoa izango den ekintza bat hautatzeko, zehatza 
eta egingarria, frustraziorik eragingo ez duena. 

PROIEKTUAREN FASEAK TALDEA



proiektuak egoki formulatzen lagunduko du eta saioen 
dinamizazio lana egingo du, proiektu horien abantailak 
eta eragozpenak aztertzeko, astialdiko zentroaren 
prestakuntza arloekin duten lotura ikusteko eta proiektu 
bakoitzarekin garatu nahi diren gaitasunak zehazteko.

aldeko eta kontrako alderdiak baloratzen lagunduko 
du, eta dauden aukera guztiak aztertzen (pentsamendu 
kritikoa), azkenean aurrera eramango den esperientzia 
erabakitzeko (erabakiak hartzea). 

15

programatzeko orduan, oso baliagarria da eskaini nahi 
dugun zerbitzuaren hartzaileak zein egoeratan dauden 
jakitea, hurbiltasun horretatik enpatia sentimendua 
lantzeko. Horrek zentzu handiagoa emango dio gure 
jarduerari. 

garrantzitsua izan dezake. Hainbat esperientzia aurkeztu 
daitezke. Ekintzaren orijinaltasunak motibatzeko balio 
dezake eta lagungarria izango zaigu, baita ere, aurrera 
eramango dugun proiektuaren zabalkundea egiteko 
orduan. 

TALDE HEZITZAILEA
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7. EBALUATZEA 
hartuta bai liderren lana eta bai talde hezitzailearena. 

konturatzea, ikasi dutenaz jabetzea eta beste pertsona batzuei ekarri dizkieten 
onurak azpimarratzea. 

8. AMAIERAKO FESTA 
ekintzaren hartzaile izan diren pertsonek edo haien ordezkariek.

paregabea da guztiok konturatzeko zein garrantzitsua den beste pertsonen alde lan 
egitea eta zenbat ikasten den bide horretan. 

6. EKINTZA  
GAUZATZEA  egokitzapenak eginda.

horretan taldekide ditugun pertsonekiko eta erakundeekiko harremanei begiratuta.

garen, zer ikusten ari garen, zein zailtasun ditugun eta nola ari garen horiek 
gainditzen, nola ari garen betetzen esleitu zaizkigun zereginak, nola laguntzen 
diogun elkarri, etab.

PROIEKTUAREN FASEAK TALDEA



da gogoratzea nola eman zitzaion irtenbidea halako gatazkari. Gainera, lortutako helburuen analisi kritikoa egitea ere 
komeni da.

proposatutako balio, trebetasun eta gaitasunetako ikaskuntzak eskuratu ote diren. Gainera, gutxiago garatu diren 
beste alderdi batzuetan sakontzeko beharra ere jar dezake agerian. Horretarako, komeni da sintesi bat egitea eta 
informazioa ematea, proiektuaren garapenean norberak lortutakoaz gainera.

desberdinak egotea. 

kudeatzeko, eta arazoak eta gatazkak gainditzeko. 

horiek aitzakia paregabea izan daitezke tentsioen eta estresaren kudeaketan sakontzeko. 

17

TALDE HEZITZAILEA



18

ERKIDEGOAN SAREAK SORTZEA ASTIALDI 
HEZITZAILEAZ BALIATUZ

Astialdi Hezitzailearen ikuspuntutik, Ikasketa eta Zer-
bitzu Solidarioak aukera ematen du gizarte sareak 
eraikitzeko. Sare horiek pertsonei lagunduko diete 
banakako eta taldeko baliabideak aktibatzen, etorki-
zunari modu proaktiboan aurre egiteko. 

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioak proiektuak erkide-
go baten barruan eramaten ditu aurrera. Horrega-
tik, proiektuak gauzatzeko taldeen, erakundeen eta 
gizabanakoen arteko harremanak behar ditu eta ha-
rreman horiek errazten ditu. Hala, proiektuan parte 
hartzen duten pertsonen harremanetako kapitala 
handitu egiten da eta baliabideen osagarritasuna 
ahalbidetzen da. Bide horretatik, gero eta pertsona, 
talde eta erakunde gehiagok aitortzen dute astialdia-
ren hezkuntza balioa, bai eta Ikasketa eta Zerbitzu So-
lidarioko proiektuek erkidegoaren garapenari egiten 
dioten ekarpena ere.

7
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 Gizarte eta erkidegoko proiektuak

arreta eskaintzea. 
-

leko arduradunei eta auzo elkarteei proposa-
menak egitea, irtenbideak bilatzeko.

-
gunkoiak.

 Teknologia proiektuak
Zibermanagerrak.
“Conecta Joven” proiektua. Adineko pertsona 
helduentzat informatika arloko hezkuntza eta 
gaikuntza proiektuak. 

 Osasun hezkuntzako proiektuak

bizi kalitatea hobetzeko. 

tzea, beste pertsonak zaintzea eta ingurumena 
zaintzea sustatzeko zabalkunde kanpainak. 

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA 
ASTIALDI HEZITZAILEKO  
HAINBAT TESTUINGURUTAN

1  IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA 
astialdi hezitzaileko talde egonkorretan

 Inklusio proiektuak
-

tea eta materialak eta tresnak sortzea, beste 
batzuei erkidegoan moldatzen laguntzeko.

 Kultur eta arte proiektuak

eta liburutegi mugikorrak.

zabalkundea egitea.

8
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2  IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA 
udalekuetan, kanpamenduetan eta 
naturako jardueretan

 Natur inguruneetako proiektuak

basoak eta abar garbitzea.
-

dea ematea eta horiek aurrera eramatea.

tzea.
-

leentzat.

 Energia iraunkorrei lotutako proiektuak
-

natzea eta instalatzea. 

 Hondakinen kudeaketari lotutako proiektuak
-

ko isurketak zerora murriztea eta erkidegoan 
alderdi horien eragina aztertzea.

 Komunikazio proiektuak

kanpainak eta herritarrak kontzientziatzeko 
kanpainak.

 Berdinen artean elkarri laguntzeko proiektuak

eskolaz kanpoko hezkuntza indargarriko jar-
dueretan.

 Beste erakunde batzuekin sarean zerbitzua 
eskaintzeko proiektuak

lotutako kanpaina zehatzak.

azokak, jaialdiak…
-

ren batean. 
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 Mugikortasun iraunkorrari lotutako proiektuak

seinaleztatuz eta garbituz.

oinez, bizikletan, etab. 

 Inguruko herritarrei bideratutako erkidegoko 
proiektuak

-
tak, iturriak, gurutzeak… garbitzea eta zahar-
berritzea.

-
gotzea eta konponketak egitea.

piezak garbitzea, sailkatzea, inbentarioak egi-
tea…

antolatzea. 

egitea. 

laguntzea.
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 Pertsona guztien arteko elkartasun proiektuak
-

ko berdintasuna bultzatzeko, hezkuntzan, kul-
turan, lan arloan, sindikatuetan, politikan eta 
abarretan. 

tzeko kanpainak. 

eskubideen defentsa.
-

dinen arteko indarkeriaren kontrako ekintzen 

mobbing-a, ziberjazarpena, beste edozein ja-
zarpen mota, gehiegikeria eta indarkeria.
Zibermentoreak eta zibermanagerrak presta tzea 
eta sareetan dagoen jazarpena jakinaraztea.

 Eguneroko bizitzako elkartasun proiektuak

oneko auzoa”.

-
duetan parte hartzea.

3  IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA
gazteen talde, elkarte eta 
ekipamenduetan

 Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko elkartasun 
proiektuak

-
balkundea.

eta zabalkundea. 

kanpainetan parte hartzea.

kanpainak eta ekintzak.

ekimenak, gizarte sareez baliatuz.

 Elkartasunaren dimentsio ekologikoa eta 
ekologiaren dimentsio solidarioa sustatzeko 
proiektuak

tzen, sortzen eta birgaitzen lagunduko dute-
nak, gizarte osasungarriagoa lortzeko.
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 Larrialdi egoerei eta babes zibilari lotutako 
elkartasun proiektuak

larrialdiko laguntza emateko dituen aukerak 
ezagutzea: lurrikarak, erreskateak, uholdeak, 
etab.

adostasun sare txikiak sortzea, etxe bakoitzean, 
etxe multzo bakoitzean, auzo bakoitzean... sor-
tzen joan daitezen eta, horrela, Gizarte Proiektu 
Berri Solidario bat sortzen lagundu dezaten.

 Haurrekin eta gazteekin edo haurren eta gazteen 
artean elkartasun proiektuak

tzako ekintzak.

egitea: “Hiri hezitzaileak”, “Haurren hiria”, 
“Agenda 21”, etab. 

 Aniztasun funtzionala duten pertsonekin edo 
pertsonen arteko elkartasuna

-
teak gazte zentroko jardueretan ere sartzea, 
sarbideak, altzariak, jarduerak eta erritmoak 
beren beharretara egokituz.

 Herritar ororentzat eskubide berdintasunaren eta 
aukera berdintasunaren inguruko proi ektuak.
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 Elkartasun proiektuak
-

ta irteerak, mendi ibilbideak, elkartasun kilo-
metroak…, ekonomia eta gizarte gabezia edo 
ahultasun egoera bati laguntzeko.

tzeko, bideak eta iturriak garbitzeko eta seina-
leztatzeko.

 Jarduera fisikoei eta kirolei euskarri teknologikoa 
eskaintzeko proiektuak

jokoak egitea, garraiatzeko modukoak

eta mantentzea.

eramateko eremuak prestatzea: bolatokia, pe-
tanka pista, igel toka, ziba, etab. 

-
rren eta beste gizarte sare batzuetan.

4  IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA
haurren eta gazteen jarduera fisikoetan 
eta kiroletan

 Bizitza osasungarriaren garrantziari eta balioari 
zabalkundea emateko proiektuak

kanpainak.
-

nitzeko.

tzea, bizitza eta elikadura osasungarria susta-
tzen laguntzeko.

 Kirol proiektuak
-

siakoak aurrera eramatea adin desberdinetako 
jendearekin.

 Kultur arteko proiektuak

“mundialitoa”.

eta egitea.
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 Joko garbia zabaltzeko proiektuak

kanpainak, eskola kirola animatzera joaten di-
ren gurasoengandik hasita.

 Adin txikiagoko taldeei laguntzeko proiektuak
-

ratzea.

egitea.

haur eta gazte talde desberdinen artean.
-

menduko jarduerak, edozein espezialitatetan.
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 Natur inguruneko proiektuak
-

ko, espezieak identifikatu eta izenak jartzeko, 
eremu eta tokien inguruko informazioa zabal-
tzeko, ibiltariei inguruko mapak emateko, etab.

 Komunikazio proiektuak taldearen barruan eta 
kanpoan

abar egiteko laguntza eskaintzea.

ikusgarritasuna handitzeko eta finantzaketa es-
kuratzen laguntzeko.

5  IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA
eta Informazioaren eta Komunikazioaren 
Teknologiak 

 Beste pertsona batzuei laguntzeko proiektuak

adin txikiko neska-mutilei egindako jazarpena 
prebenitzeko.

-
haintzak handitzeko (dirua, elikagaiak, odol 
emateak...). 

edo auzoko ikastetxeetako beste gazte batzuei 
laguntzea eskaintzea internet bidez, ikasteko 
zailtasunak badituzte, irakasgai bakoitzerako 
tutorialak sortuz, maila desberdinetan. (Tú a tú. 
Erreferentzia: IES Miguel Catalan, Coslada).



27

 Inprimatze digitaleko eta robotikako proiektuak
-

tak egiteko, pertsonei laguntzeko eta erkide-
goarentzako zerbitzuak eskaintzeko.

egoerak berregiteko, asmatzeko, eguneroko bi-
zitzarako laguntza bilatzeko eta abarretarako.

 Erkidegoko bizitzari lotutako proiektuak

bat behar duten puntu guztiekin, esate bate-
rako, horma margotuak, zakarrontzi hautsiak, 
trafikoko seinale hondatuak, etab. 

 Errealitatea agerian uzteko proiektuak

erkidegoan bizi diren egoerak agerian jartzeko.

tzeko eta jendeari ezagutzera emateko.

 Inklusio proiektuak
-

tasun intelektual bat duten pertsonei laguntza 
eskaintzea gailuak erabiltzen ikasteko.

txikiko pertsonei hirian mugitzea eragozten die-
ten hiri hesiak aurkitzeko.

erabiltzea, auzoan hesirik gabeko ibilbideak 
sortzeko, “Hiri Lagunkoiak pertsona guztien-
tzat” proiektuaren barruan.

-
munikazioa errazteko gailuak egitea eta erabil-
tzea: komunikagailuak, komunikazio handigarri 
eta alternatiboa, etab.

 Taldearen bizitzari eta bizitza hori hobetzeari 
lotutako proiektuak

kode etikoa sortzea.
-

rako ekitaldi eta jardueretan gailuak egoki era-
biltzeko kodea sortzea.
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Azken batean, Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa 
hezkuntza proposamen bat da eta espiritu gizabi-
dezkoa eta solidarioa garatzen du, erkidegoari zerbi-
tzu bat eskainiz, esku hartzeko proiektu zehatz baten 
bidez.

Hezkuntza helburu argia du, bizitzarako erabilgarriak 
diren jakiteak, trebetasunak, jarrerak eta balioak ga-
ratzea lortu nahi baitu.

Protagonisten interesa mugiarazten du, erkidegoaren 
zerbitzura.

Astialdiko taldearen bizitza herritartasun aktiboa gau-
zatzeari lotzen dio.

GURE ASTIALDIKO TALDEAREN ATEAK ETA 
LEIHOAK IREKITZEA

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa astialdiko talde 
hezitzaileek haur eta gazte parte hartzaileen gogoeta 
errazteko, errealitatea eraldatzeko eta taldearen eta 
talde hori barne hartzen duen erkidegoaren arteko 
harremanak hobetzeko ekintzak sustatzeko egiten 
duen apustua da.

Taldeei aukera ematen die norberaren garapena eta 
gizarte garapena lantzeko, besteak beste, autoesti-
muari, portaera prosozialari, gizarte konpromisoari 
eta bizitzarako baliagarriak diren jakiteak hobetzeari 
dagokionez.

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioak pertsonen bizi 
baldintzak hobetzen ditu eta taldeko eta erkidegoko 
kide izatearen sentimendua indartzen du.

9
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IRUDIAK

Gida honen sustatzaile diren ZERBIKAS Funda-
zioak eta AISI-HEZI Fundazioak beren aitor-
pena adierazi nahi diete, urteetan, herritartasun 
solidarioa eraikitzen ume eta gazteen astialdiko 
hezkuntzan aritu diren eta ari diren erakundeei.

Zorionak talde guztiei, handi nahiz txikiei, bo-
rondatez eta eginahalean lan egiten dutenei, 
astialdiko hezkuntzaren bidez eta Ikaskuntza 
zerbitzua praktikatuz herritarrak prestatzen la-
guntzen dutelako, batzuetan horretaz jabetu 
ez arren. Eta era berezian bi erakunde zoriondu 
nahi ditugu, aurten urtemuga berezia ospatzen 
dutelako:

EUSKALERRIKO ESKAUTAK

2017an, 50. urteurrena ospatzen dute 
gazte mugimendu gisa, Bizkaian. Baden 
Powell-ek umeen eta gazteen garapenean 
funtsezko zirela antzemandako hezkun-

tzako postulatuak jarraitzen dituzte, “Beti prest” leman eta “Saiatu 
mundu hau aurkitu duzuen baino hobeto uzten” esaldi esanguratsuan 
laburbilduta.

Derioko (Bizkaia) NAHASTE BORRASTE ASTIALDIKO KLUBA

20 urte baino gehiagoan, klub eredu bat sortu zuen he-
rriko ume eta gazteentzat, eskola publikoaren eta guraso 
elkartearen babesean.

Lehenengo monitoreak herriko eskaut taldeko “Trebeak” 
adarretik etorri ziren, herritar konpromisoa zerbitzu hori 

emanez betetzen zutelarik. Ondoren, euren dinamika pro-
pioa eta prestakuntza prozesuak sortu zituzten, kideen herritar 

bizitzarako ikuspegi esanguratsuak sortuz eta sustatuz.
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ENPLEGU ETA GIZARTE

POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO

Y POLÍTICAS SOCIALES

“Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa Astialdi Hezitzailean” ZERBIKAS 
Fundazioaren eta AISI-HEZI Fundazioaren arteko lankidetza proiektu 
bat da.

ZERBIKAS Euskal Autonomia Erkidegoan Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa 
sustatzeko zentroa da. Ekimenak sortzen dituen espazioa da, Ikasketa eta 
zerbitzu solidarioko proiektuak ahalbidetu eta indartzera bideratutako 
ekintzak batzen dituen gunea. Zerbitzu publikoa emateko asmoa duen 
erakundea da. Ez da Administrazioaren menpekoa, eta Ikasketa eta zerbi-
tzu solidarioa berrikuntzarekin eta hezkuntzaren kalitatearekin lotzen ditu. 
www.zerbikas.es

AISI-HEZI Fundazioa irabazi asmorik gabeko elkarte bat da. Haur-
tzaroaren, nerabezaroaren eta gaztaroaren hezkuntza osoa sustatzea 
du helburu, astialdian, arlo horretan lan egiten duten gizarte eragileei 
baliabideak eskainiz. AISI-HEZI Fundazioak Euskadiko astialdiaren ere-
murako erreferentea izan nahi du, astialdiaren aurrerapenaren eta mo-
dernizazioaren alde jarriz eta erakundeen garapenean eragina izanez.  
www.aisi-hezi.org


