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2018garren urtean zehar egindako lanaren laburpena  (J.A.Ozamiz)  

Proiektuaren garapena aurkeztu genuen udazkenean, Ibaigune Hotelean. Batzarrera 

Turdaibaiko lehendakaria, Urdaibaiko Patronatuaren zuzendaria, eta Urdaibaiko beste 

hamabi enpresetako arduradunak eta ordezkariak etorri ziren. 

Egindako lanen artean, taldeko partaideak lortzeko egin diren ekintzak garrantzitsuak izan 

dira. Alde batetik, proiektuan parte hartzaile bezala ekingo duten gazteak, nagusiak eta 

langileak; eta, bestetik, koordinazio lanen barruan, ebaluatzailea, monitoreak, sukaldaria eta 

hitzaldiak emango dituzten pertsonen antolamendua  landu behar izan dugu, arduraz. 

Proiektua antolatzeko prozeduran, kontaktu informal eta pertsonaletatik aparte, guztira 

aurkezpen orokor 2 eta 22 bilera egin ditugu. 8 bilera “Protu-eskauta” (“GO!GOZ” hitzaz 

deitzen duguna) taldeak sortzeko, beste 7 lan bizitzaren amaieraren inguruko taldea 

sortzeko, eta azkenik, 7 bilera lan bizitzan hasteko daudenekin beste talde bat antolatzeko. 

 

IKERKETA proiektua “ERANSKINA 3” bezala ikus daiteke txosten honetan 

Ebaluatzaile bezala, Olatz Campos psikologoa ari da. Proiektuan adierazten denaren harago, 

antsietatea neurtzeko tresnak ere ari dira euskarara itzultzen. Medikuntza Fakultateko 

irakasleak diren Naiara Ozamiz eta Leire Erkoreka dira horren arduradunak. Itzulpen teknikoa  

eta metodologia zientifikoa erabiliz, euskararen erabilerarekiko jarrerak eta antsietatea 

neurtzeko balio izango du lan horrek. 

Antolatutako egonaldietan, talde dinamikaz Olatz Barrenetxea ari da. Olatz Barrenetxea 

taldeanalista esperimentatua eta arrakasta handikoa da psikoterapia munduan, euskaraz. 

Lanaz gainezka dago bere kontsulta partikularrean, euskaldun pertsonekin, baina proiektua 

sakonki ulertu eta onartu du, eta interes guztiarekin parte hartzen ari da. 

Getxoko Egizu erakundetik monitore batek parte hartu du lan amaieraren sasoian 

daudenekin, egonaldiak antolatzen eta animatzen. Ikerketaren proiektuan ez genuen 

aurreikusi animatzaile baten premia, baina prozedura aurrera eraman dugun neurrian horren 

beharraz ohartu gara. Ezaguna den eta konfiantzazko koordinatzaile bat garrantzitsua izan da 

jubilatzear dagoen taldea lortzeko. 
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Gaizka Diarce, Miribilla eta Iralako eskauten arduraduna eta Sabino Arana Gorostiagak 

koordinatu dituzte eskauten monitoreak, eta eurek garatu dituzte ekintzak eta egonaldiak. 

Sabino Arana Gorostiagak lagundu du ere, gorago aipatu ditugun bileretan eta 

aurkezpenetan. 

 

a.- TALDEAK SORTZEKO EKINTZAK 

1. Nerabeak erakartzeko ekintzak 

Hiru gazte taldeekin saiatu gara, batzarrak eginez, eta emailez eta telefonoz hainbat 

gestio eginez. 

-Lauro Ikastolako Zuzendaritza Nagusiarekin eta DBH-ko arduradunarekin batzartu 

gara. Ikastolak proiektua interesgarritzat hartu, eta DBH3ko ikasleei aurkeztu ere bai. 

-DBH- Erandio, Altzaga Ikastolako Zuzendaritza Nagusiarekin bi batzar egin ditugu 

Ikastolan bertan. Altzaga Ikastolak proiektua interesgarritzat hartu zuen ere bai, eta 

proiektua aurkeztua izan zen DBH2ko ikasleei eta DBH3ko ikasleei ere bai. 

-Axular Institutoko zuzendaritzarekin eta euskara arduradunarekin batzartu gara. 

Institutoan euskarako irakasle gustiekin ere bai, eta interesgarria iruditu zaie 

-Bilboko Zabala auzoko Eskaut taldeekin bi batzar egin dira. Proiektua sorturik dauden 

Eskaut taldeei eta itxaron zerrendan daudenei aurkeztu zaie. 

- Miribilla, Irala eta Boluetako pertsona gako batzuekin (apaiza, eskauten arduraduna, 

eskoletako gurasoen ordezkariak) bildu gara aztertzeko eskaut talde euskaldunekin 

ikerketa egiteko posibilitatea. 

2. Pertsona nagusiak erakartzeko ekintzak. 

-Nagusi: Bilbo zaharreko Nagusi elkartearen xedean batzartu ginen zuzendari 

nagusiarekin eta idazkariarekin. Proiektua banatu zuten euren bazkideen artean.  

-Pertsona nagusien Jubilazio plana: Getxoko Egizu-ko arduradunekin saiatu gara talde 

bat sortzen ikerketa egiteko. 

- Arabako Osakidetzako arduradunekin bilera batzuk egin ditugu. Haietan zera aztertu 

dugu: jubilatzeko dauden profesionalen artean ea interesa egon daitekeen ikerketan 

parte hartzeko. 

Azkenez, Eranskina 1 izenburuarekin jartzen dugun iragarkia landu dugu, parte hartzen 

motibatzeko. 
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3. Lanera sartzen diren perstonak erakartzeko ekintzak azaroan. 

-EHU-ak medikuntza arloan egindako erakartze lana. Proposatu diegu euskaraz lan 

talde guztia egin dezakeen zentro bat identifikatzea eta ikerketa proposatzea. 

-Osasuna Euskaraz Elkarteak banandu du eranskina 2 izenarekin agertzen den 

iragarkia. 

-Preskriptorren bitartez egindako erakartze lana. Getxo eta Bilboko, gehienak Lauro 

ikastolara joandako gazteenganakoa, eta interesgarria iruditu zitzaien. 

 

Lortutako helburuak erakartzea dela eta: 

Erandioko DBH Institutoa (Altzaga) eta Santurtziko DBH Axular Institutoak Altzaga Ikastolak 

Protu-Eskauta proiektua aurrera eramatea onartu dute, baina Lauro ikastolak erantzun digu 

ez dutela gazterik lortu proiektua aurrera eramateko, nahiz eta arduradunek ondo ikusi eta 

saiatu. Bertako ikasleak ekintzaz gainezka daude ikas saioetatik at. Hau dela eta, eskola 

publikoan zentratu behar izan dugu proiektua. 

Modelo desberdinak eskaini ditugu Eskaut talde berriarekin zein antolatuekin lan egiteko. 

Altzaga ikastolako taldeak “GO!GOZ” izena aukeratu/sortu du proiektu berriarentzat. 

.(GO!Gurea Ondo Zainduz, delarik) 

Getxoko Egizu programan parte hartzen dutenekin antolatu dugu lan bizitzaren amaieran 

daudenen taldea. 

Era guztiz informal batean, inolako erakunde barik, ahoz aho ikerketa azalduz, lortu dugu lan 

bizitzaren hasieran dauden gazteen taldea eratzea. 

 

b.- KOORDINAZIO BATZARRAK 

Hainbat koordinazio batzar egin ditugu, psikologo, monitore, sukaldari eta hizlariekin. 

1. Ebaluadore eta psikologoarekin batzarrak 

Psikologoak hainbat inkesta landu egin beharko du. Horrela, noiz eta zelan neurtu, 

neurtu beharrekoa, eta abar landuko ditugu. Horretarako lau batzar egin ditugu. 

2. Monitoreekin batzarrak 
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Hiru monitoreekin lau batzar egin ditugu. Eskaut modeloa eta bideo emotiboak nola 

landu ditzakegun aztertu dugu. 

3. Sukaldariekin batzarrak 

Sukaldea zainduko duen sukaldariarekin bi batzar egin ditugu. 

4. Hizlariekin batzarrak 

Ibaigune hotelean zazpi hitzaldi emango dira. Oraingoz sei batzar egin ditugu, bat 

hizlari bakoitzeko, gaiak antolatuz.  

 

Lortutako helburuak koordinazioa dela eta: 

EBALUATZAILEA: Tresna desberdinak aztertu ditu eta egokienak  aukeratu ebaluaketaren 

helburuak egoki lortzeko. Hala nola, antsietatea neurtzeko, euskara erabiltzearen aurreko 

jarrerak neurtzeko, eta sasoi bakoitzaren oinarrizko gaien hiztegia eta esaerak aukeratzeko. 

TALDE-ANALISTA: Talde bakoitzaren sasoiari dagozkion gaiak aukeratu ditu talde saioetan 

erabiltzeko eta bideratzeko. Saio batzuk grabatu egiten dira hiztegia eta esaeren bilduma 

lantzeko. Talde saioetan grupoanalistak zaintzen du taldearen dinamika, baina, batez ere, 

pertsona bakoitzaren egoera psikologiko sakona, espresabide intimoenak errazteko. 

Horretarako taldeanalistak prestakuntza eta esperientzia ezin hobea dauzka, gure kasuan. 

ANIMATZAILEA: Lan bizitzaren amaieran daudenekin beharrezkoa ikusi dugu ahalik eta 

erosoen eta atseginen egitea egonaldiak. Horregatik erabaki dugu eurentzat ezaguna izan 

daitekeen pertsona bat eramatea egonaldietara, baina baita ere eurekin euskara lantzen 

duen koordinatzailea eramatea. Haren zeregina, egonaldietan, taldearen antolamendua 

koordinatzea eta erraztea litzateke. Hala nola, bisitak eta ibilaldiak antolatzea, janariak 

guztion gustukoak izan daitezen ardura edukitzea, sukaldariarekin koordinatuz etab. 

MONITOREAK: Biltzen dira astero bi ordutan protu-eskautekin, GO!GOZ ereduarekin. Hiru 

ekintza mota garatzen dituzte bilera horietan: euskararen historiari buruz bideoak 

antolatzea, eskauten ohiturak garatzea eta irteerak gertatzea. Irteeretan monitoreek 

laguntzen dute antolamendua patxadaz eramaten. 

DANTZA MUGIMENDU TERAPEUTAK: Mugi izeneko Elkartearen partaideak diren Iratxe 

Bilbao, Esti Olabarri eta Nahia San Pedrok egonaldietako goiz edo/eta arratsaldeetan dantza 

mugimendu terapia saioak antolatzen dituzte. Haien helburua, giro euskaldun batean,  
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emozio eta sentipenak euskaraz izendatu eta identifikatzeko gai izateaz gain, hauek 

gorpuztea da, talde esperientzia kreatiboaren bitartez, gorputza eta emozioen arteko 

harremanean sakonduz. 

IZARO enpresarekin akordioa adostu genuen GO!GOZ proiektuko neska mutikoei sorospen 

ikastaroak emateko.  

 

BEHIN BEHINEKO ONDORIOAK  

Ondorio orokorrak eta azkenak, ebaluazioko txostenarekin egingo dira, baina bitartean 

honelako hauek aurrera ditzakegu: 

- Aurkitu dugu, normala denez, gure proiektuaren Ikuspegi berriarekiko zalantzak. Beti, 

ekintza edo ideia berrien aurrean jarrera zalantzatsuak agertzen dira. Nolabaiteko 

konpromisoa eskatzen dizutenean, batez ere, jarrera positiboak lortzea ez da erreza. 

Beraz, proiektuan proposatzen diren egonaldi estilo berriak,  uler ezinak eta 

antolatzeko  zailtasunak aurkitu ditu. 

 

- Gainera, Gogoa Euskaraz Sustatzeko proiektuan, gai sentikorrak eta arlo pertsonalean 

garrantzi handia dauzkaten arloak tratatzeko proposamenetan uler daitezkeen 

oztopoak aurkitu ditugu. 

 

- Egoera berrietan eta serioski arlo intimoaz  taldeka euskaraz hitz egiteko oztopoak, 

beldurrak, lotsa aurkitu ditugu. Batzuk eskatu digute, eta horrela antolatu ditugu 

taldeak, gutxienez lagun edo senitarteko bat eduki ahal izatea taldean, horrela lasaiago 

eta ziurtasun handiagoa izateko taldean.  

 

 

- Alde positiboak ere aurkitu ditugu. Horrela, dauden posibilitate anitzaz ohartu gara.  

Gainera, asmatu dugu nolako erakundeetan antola daitezkeen, Gogoa Euskaraz 

sustatuz ikerketan proposatzen ditugun ekintzak. Bertako arduradunek  interes handia 

agertu dute proiektuan .  

 

- Denbora eta antolamendu egokiarekin, garatu daitezke patxadaz ikerketako 

ondorioak. 
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- Ohartu gara, taldeak antolatzeko, ahoz ahokoa ezinbestekoa dela jendea animatzeko. 

Ez da nahikoa  iragarkia, nahiz eta idatzizko azalpen zehatzak eman. Logika bakarrik ez 

da nahikoa ekitaldi berrietara pertsonak eramateko. Marketing- estrategiek asko 

irakasten dute honetaz, eta proiektua antolatzerakoan ez dugu aurretik ikusi premia 

horiek. Hala eta guztiz ere, harrera ezin hobea eduki izan dugu harremanetan jarri 

garen antolamendu guztietan. Arduradunek oso ondo ikusi eta ulertu dute bileretan 

azaldutako arrazoiak eta proiektuaren ekintzak eta prozedura. Beste gauza izan da 

iragarkien bitartez saiatu garenean partaideak aurkitzen. Batzuk proposatu digute 

irudiak eta argazkiak erabili behar ditugula iragarkietan, eta batez ere, izan diren era 

berdinetako beste ekitaldietako argazkiak eta txostenak. 

 

- Bereziki garrantziatsua suertatu da DBH Erandioko zuzendariaren harrera eta 

inplikazioa taldeak sortzerakoan, bai Erandion, bai Santurtzira ere bere eskutik 

joan ginen. Gure eskerrak Jorge Ayerzari. 

-  
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-  2019 urteko ekintzetako txosten laburra (Maitane Ozaita) 

 

PROIEKTUKO PARTAIDEEN HAUSNARKETA:  

Gazteen ebaluazio ekarpenari dagokionez, proiektua estrukturatuago egotea eskatu dute. Zergatik egin diren 

hiru asteburu, sesioen ordu kopurua zergatik izan behar den hori, gaiak nondik datozen… Gainera, haien ustean, 

ikerketarako egokiago izango litzateke jende ezezaguna bilduko balitz, haien kasuan ikastetxe berdinekoak ziren 

eta lagun talde berdinekoak. 

Honez gain, proiektua oso aberasgarria izan da haientzat eta proiektuaren etorkizunari begira hurrengo hau 

proposatzen dute: 

 Hezkuntzan landu beharko litzateke, hasiera hasieratik, proiektu handi bat sortu hezkuntza sistema 

barruan emozioak kudeatzen eta azaleratzen ikasteko. Gainera, oso egokia litzateke proiektu honen 

barne gurasoak ere sartzea, izan ere gurasoen kontzientziazioa oso garrantzitsua da etxean ere gaia 

landu ahal izateko.  

 Enpresa munduari dagokionez, oso aberasgarria iruditzen zaie “teambuilding” dagokion horretan 

emozioen gaia jorratzea eta hare aberasgarriagoa euskaraz balitz.  

o “Teambuilding” euskaraz egiten duten enpresa batzuk: TZBZ, MU (Mondragon Unibertsitatea), 

TECNALIA.  

 Proiektuan erabilitako estruktura antzekoa jarraituz. Egoki ikusten dute enpresa handietako gazteekin 

antzeko proiektua egitea, enpresa ezberdinetako gazteak bilduz. 

Honez gain, aproposa ikusten dute asteburu ibiltariak egitea jende gaztearekin eta bertan sortutako 

bizipenei buruz hitz egitea, ekintza ezberdinak eraginez. Hau da, interesgarria balitz beldurrari buruz hitz 

egitea beldur edo susto egoera bat bizi izatea horren inguruan hitz egin baino lehen. 

Emozioekin jolastea ere oso aproposa ikusten da, adibidez, emozioak adierazteko ekintzak egitea eta ez 

bakarrik ahozko adierazpena lantzea. 

 Proiektuak oihartzun gehiago izateko aproposa ikusten da Herri Unibertsitatearekin lanketa hau egitea, 

proiektu txiki bat sortuz adibidez. 

 

Jubilatuen taldeko proiektua jarraitzeko ekarpenak hurrengoak dira: 

 Nagusi eta gazteen artean bizipenak elkar banatzea, gazteen kezkak nagusien ikuspuntu edo bizipenekin 

konparatu eta elkar banatu. Nagusien esperientziak gazteei transmititzea eta denboren aldaketak 

aztertzea.  

 Oso aberasgarria litzateke Euskal Herriko herri ezberdinetako jendea biltzea taldea osatzeko. Honela 

euskararen erabilera aberasgarriagoa izango litzateke euskaldun berrientzat eta euskaraz bizi nahi 

dutenentzat. 
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TALDEEN DINAMIKA SAIOAK  
(OLATZ BARRENETXEA) 

 

MEMORIA 

 

Proiektu honen helburu nagusia kontutan hartuta, euskaraz zein mentalizazio prozesuak aurkitzen 

ditugun aztertu nahi izan dugu. Horretarako talde dinamikak erabili izan ditugu, tresna nagusi. Bi talde 

osatu ditugu. Alde batetik jubilatuak eta nolabait bizitzaren azken etapan bizi direnak, eta bigarren 

taldea, gazte taldea izan da, Ikasketak bukatzen ari diren gazteak eta lan mundura murgiltzear 

daudenak. 

Talde dinamikaren arrazoi nagusia, beraien arteko interakzioa kontutan izanik, zer motatako hizkera, 

euskaraz harremantzeko zailtasun edo erraztasuna duten aztertzea eta mundu emozionala nola 

adierazi dezaketen euskara hizkuntzan ikusi nahi izan dugu. Talde dinamikak, norberaren alde 

emozionala eta taldean sortzen den izaera kolektiboaren lotura lotzen ditu. Honek, barneko 

sentimendu, banakako eta taldearen barnean dauden balore eta pentsamendu sakonenak 

identifikatzeko aukera ematen du. 

Talde bakoitza, bataz besteko 8 pertsonek osatzen zuten. Ordu eta erdiko saioak izan dira, nahiz eta 

saio batzuk luzatu behar izan ditugun. Asteburu baten lau saio egin izan dira. Proiektuan guztira hiru 

asteburu bete ditugu talde bakoitzarekin. 

Burutu izan dugun lan dinamikan, kontzeptu batzuk kontutan hartu izan ditugu.   

Helduaroari eta zahartzaroari buruzko honako eduki hauek aztertu dira: batetik, helduaroaren 

definizioa eta aro horren izaera soziala. Bestetik, helduaroa osatzen duten aroak. Ondoren, 

zahartzaroaren definizioa eta, azkenik, zahartzaroa osatzen duten aroak. 

Pertsonaren bizitzan, helduaroa 18-21 urtetik 60-65 urtera doan dendora tartea izaten da. Nahiz eta 
kasu askotan heldutasun mentala apur bat beranduago arte ez den garatzen. Psikologiaren munduan  
nerabezaroaren etapa luzatu dela ikusi da. Gaur egun garapen mentala eta emozionalaren 
heldutasuna lortzea denbora gehiago behar du. 
 

Dena den definizio hori adin kronologikoan oinarritzen da, garapenaren psikologiaren alorrean 
osatugabetzat hartzen da, adina kontutan hartuta ere, badira beste faktore batzuk presente euki 
behar direnak ere. 

Hainbat autorek (besteak beste, Bentley, 2007; Bueno, Vega eta Buz, 2005; Cavanaugh eta Blanchard-
Fields, 2002; Huyck eta Hoyer, 1982 in Blanco, 1998) uste dute zenbait adin mota daudela, 
helduaroan kontuan hartu behar direnak. Hain zuzen ere, adin kronologikoa, biologikoa, psikologikoa, 
subjektiboa, soziala eta funtzionala. 
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1.- HELDUAROA OSATZEN DUTEN AROAK 

Helduaroa kronologikoki oso luzea da eta aro honetako funtzio, betebehar eta eskari sozialak oso 
konplexuak dira. Helduaroa bi arotan zatitzen da, helduaro goiztiarra eta tarteko helduaroa. 

Helduaro goiztiarrari (gaztaroa) dagokionez, autoreen artean aro hori izendatzeko orduan adostasun 
osoa zegoen arren, garai batean ez zegoen adostasunik aro hori kokatzeko orduan. Hala, adibidez, 
Bromley-ren arabera, aro hori 21 eta 25 urteen artean kokatuko litzateke (Bromley, 1966 in Blanco, 
1998). Havighurst-en (1952) iritziz, berriz, 18-30 urteen artean, Levinson-en teorian (1978) 17 eta 40 
urteen artean eta Erikson-enean (Erikson, 1959), ostera, 20. urtetik 40.era hedatuko litzateke helduaro 
goiztiarra. Gaur egun, aro horren muga kronologikoak zehazteko garaian, nolabaiteko adostasuna 
dago, eta 18/21 eta 40/45 urteen artean kokatzen dela esaten da. 

Pertsonen bizitzan, tarteko helduaroa arorik emankorrena da, batez ere maila intelektual eta 
artistikoan. Aro eta tarte honetan  gertatzen dira emankortasuna, sormena eta maila intelektualeko 
lorpen nagusiak.  

Remplein-ek (1968 in Blanco, 1998) aro honetan ezaugarri nagusia pertsonek lortzen duten oreka 
eta arduratzeko gaitasuna aipatu zituen. Autore honen ustez, gizakia baretu egiten da, eta 
bizitzarekiko duen jarrera serio eta erreflexiboago bihurtzen da. Denboratasunaren kontzepzio berri 
bat garatzen da, etorkizunari ez ezik, iragana ere kontutan hartzen da, eta denbora gehiago 
balioesten da. Autore horren arabera, aro horretan ere familia eta lana lirateke gizabanakoaren 
bizitzaren ardatz nagusiak. 

 

Helen Bee-k eta Sandra Mitchel-ek (1980) aro horretan bi aldaketa mota gertatzen direla 
azpimarratu zuten: alde batetik, ezaugarri fisikoetan gertatzen dena kontutan hartu behar dela, 
bestetik, arlo psikosozialean gertatzen diren faktoreak ere kontutan hartu behar direla. Arlo fisikoan 
gertatzen diren aldaketek eragin handia dute kognizio- (arrazoibidean, adimenean, ikaskuntzan, 
irudimenean eta antzekoetan) eta pertzepzio-mailan. Aldaketa psikosozialak, berriz, rol sexualetan 
gertatzen dira: gizonezkoetan erantzun afektiboagoak sorrarazten dituzte; emakumezkoen 
nortasunari, berriz, agresibotasuna, asertibitatea (besteen aurrean beren nortasunari eusteko eta 
beren iritziak defendatzeko gai diren pertsonen bertutea [Moliner, 2000]) eta antzeko ezaugarriak 
gehitzen dizkiote. Aldaketa horiek bi arrazoirengatik emango lirateke. Batetik, gainbehera sexualaren 
ondorioz sortzen den hormona-egoera berriarengatik. Bestetik, helduaroa hasten ari diren seme-
alabengandik datozen betebehar eta eskakizun sozialetan gertatzen diren aldaketengatik. 

Havighurstek (1952) aro horretako betebeharren artean hauek aipatu zituen: seme-alabei 
hazten laguntzea eta helduarorako prestatze prozesuan egon behar izana, ardura sozialak ere 
agertzen dira, lanaren arloan ere gogobetetasuna lortu eta mantendu beharra, aisialdiko jarduerak 
garatu, umeen zainketarekin batera bikotekidearekiko harremana sakondu beharra, aro honetan 
ematen diren aldaketa biologikoak onartzea eta haietara egokitzea eta gurasoen zahartasuna 
onartzea. 
 
 
2.- ZAHARTZAROAREN DEFINIZIOA 

Zenbait autoreren arabera, zahartzaroa helduaroaren azken zatia da. Izan ere, zenbaitek helduaro 
berantiar deitzen diote. Terminologia alde batera utzirik, garapenaren psikologoak ados daude aro 



  

GOGOA EUSKARAZ SUSTATUZ 2018                                                                             
UZTAI FUNDAZIOA 

11 

 

hori kronologikoki kokatzeko garaian eta, hala, egun onartzen da 60/65 urtetik heriotzara arte doan 
bizi-zikloaren aroa dela. Ondorioz, aro horretan kokatzen diren pertsonak dira zaharrak. Baina, gaur 
egun bizitzaren iraupena luzatzen ari den heinean, zahartzaroaren etapa zein adinetik hasten den 
birpentsatu beharko da. Pertsona asko 65 urterekin ez dira zaharrak sentitzen, indartsu, gogotsu eta 
ilusioz beterik daude.  Nerabezaroaren aroarekin gertatzen ari den moduan, zahartzaroaren 
etaparen hasiera non kokatu beharko den pentsatu beharko da. 

Hala ere, helduaroan gertatzen den moduan, zahartzaroarekin zerikusia duten zenbait adin 
bereizten dira: adin kronologikoa, adin biologikoa, adin psikologikoa, hautemandako adina, soziala 
eta adin funtzionala. Ondoren azalduko da zahartzaroa zer den adin mota horietako bakoitzari 
dagokionez. 

 
3.- ZAHARTZAROA OSATZEN DUTEN AROAK 

Helduaroan gertatzen den moduan, zahartzaroan ere zenbait aro bereizi ohi dira. Horiek sailkatzeko 
bi modu daude. Bi aro bereizten dira: hirugarren eta laugarren adina. 

Hirugarren adinean kokatzen diren pertsonak 60/65 eta 80 urte bitartekoak dira eta zahartzaro ona 
eta gogobetea dute. 

Laugarren adinean kokatzen diren pertsonak, berriz, 80 urtetik gorakoak dira. Pertsona horiek ez 
dute zahartzaro onik eta, ondorioz, ez dira gogobeteta sentitzen. 

Beste sailkapen batzuk kontutan hartzen baditugu, bi zahar mota daudela aurkitzen dugu: zahar 
gazteak eta zahar zaharrak. Zahar gazteak 60/65 eta 80 urte bitarteko pertsona osasuntsuak eta zahar 
zaharrak, 80 urtetik gorako pertsonak dira eta gaixotasunak pairatzen dituztenak dira 

Adin kronologikoa kontuan hartzen duten aro horiez gain, azken urteotan garrantzia hartzen ari den 
sailkapen berri bat aurkitu dezakegu, zahartzaroa hiru modutan banatzen duena haiz zuzen ere. 
Zahartzaro normala, zahartzaro patologikoa eta zahartzaro arrakastatsua edo gaitasunez betea 
(Fernandez-Ballesteros, 1998).  

Zahartzaro normalaren ezaugarria da gaixotasun fisiko eta psikologiko garrantzitsurik ez izatea. 
Hemen sartzen dituzten pertsonak dira bere etxean bizi direnak, bizitza autonomoa dutenak eta 
inolako laguntzarik behar ez dutenak.  

Zahartzaro patologikoaren ezaugarria da, gaixotasunak eta gutxitasunak izatea; gaixotasunen artean 
ohikoenak diabetesa, kolesterola, osteoporosia, bihotzeko arazoak, mugitzeko zailtasunak, eta era 
berean pertsona dependienteagoak direnak, jarduerak egiteko laguntza behar izaten dutenak, bai 
erosketak egiteko, dirua maneiatzeko, beraien zaintza bermatzeko beste pertsona-baten beharra 
dutenak. 

Zahartzaro arrakastatsuaren edo gaitasunez betearen ezaugarriak dira, alde batetik, gaixotzeko 
aukera txikia eta gutxitasun-maila txikia izatea; bestetik, gaitasun fisiko eta kognitiboen maila altua. 
Hauek  bizitzarekiko konpromiso handia izaten dute. Hemen kokatzen diren pertsonak kirola egiteko 
gai dira, beraien elikadura zaindu egiten dute, buruko gaitasunak mantentzen dituzte hainbat 
aktibitate eginez (irakurri, xakean jokatu, kartetan egin eta abar), jarduera motibatzaileren bat 
egiten jarraitzen dutenak, nolabaiteko ardura eta aktibitatea egiteko gai direnak. 
 
Zahartzaro normal, patologiko eta arrakastatsuaren ikuspegia kontuan hartuta, zahartzaroa zorizkoa 
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ez den zerbait dela ondoriozta daiteke. Hau da, pertsonak hainbat gauza egin ditzake zahartzaro 
arrakastatsu bat izateko. Beste modu batera esanda, zahartzaroan zehar prebentzio-lan handia egin 
daiteke zahartzaro ona garatzeko, zahartzaro patologikoa arintzeko eta, batez ere, zahartzaro 
arrakastatsua areagotzeko. 

Orain arte esandakoaren arabera, zahartzeko hainbat modu daude, eta zahartzaro normal, 
patologiko eta arrakastatsu ataletan sailkatu dira. Horrez gain, zahartzea ez da zoriz gertatzen eta, 
hein handi batean, banakoak egiten duenaren eta ingurune sozialak eragiten duenaren araberakoa 
da. 

 

Erreferentziak 
https://ikasmaterialak.ehu.eus/psikologia/helduaroren-eta-zahartzaroaren-garapena/helduaroaren-eta-

zahartzaroaren-garapena.pdf 

https://ikasmaterialak.ehu.eus/psikologia/gizagarapenpsikologikoa/giza_garapen_psikologikoaren ereduak.pdf 

 

LANDU DIREN PUNTUAK: 

Taldeetan landu diren puntuen artean hauek izan dira: Garapen sozial eta afektiboa, nortasuna, 

adiskidetasuna, harremanak eta harremantzeko moduak, bakardadea, lagunen arteko komunikazioa, 

laguntza emozionala eta segurtasun afektiboa. 

Familiaren arloan ere ematen diren bizipenak kontutan hartu ditugu. Ematen diren bizipenen artean 

hauek kontutan hartu ditugu: Familia, familiarekin izandako harremanak, elkarren arteko binkulu eta 

komunikazioa, banaketak, agurrak, autonomia eta bizitzaren etapak,  besteak beste. 

Gure bizitzan lana eta lanaren inguruan hainbat ordu ematen direla kontuan izanik, arlo honetan bizi 

izandako esperientziak kontutan hartzea eta arlo honi buruz hainbat hausnarketa egitea garrantzitsua 

da. Taldeetan, lana, lanak ematen duena  eta kentzen duena, motibazioa, beldurrak, desgastea, nekea, 

erretiroa kontutan izan dugu. 

Bizitzan ere badaude hainbat egoera, modu batera edo bestera aurre egin behar izan diegula eta 

hauen artean ditugunak dira: Doluak, banaketak, galerak, egokitzapenak. 

Eta azkenik, pertsonen bizitzan kontutan izan behar diren hainbat faktoreei espazio eta toki 

bat eman zaie, hauen artean ditugu: Etorkizuna nola ikusten dugun, zein nahiak, beharrak, 

eta ilusioak ditugun eta zein helburuak dauden bakoitzaren estruktura mentalean. 

 

 

https://ikasmaterialak.ehu.eus/psikologia/helduaroren-eta-zahartzaroaren-garapena/helduaroaren-eta-zahartzaroaren-garapena.pdf
https://ikasmaterialak.ehu.eus/psikologia/helduaroren-eta-zahartzaroaren-garapena/helduaroaren-eta-zahartzaroaren-garapena.pdf
https://ikasmaterialak.ehu.eus/psikologia/giza-garapen-psikologikoa/giza_garapen_psikologikoaren_ereduak.pdf
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GAZTEEN TALDEA 

Talde hau hiru mutil eta lau neska osotzen zuten. Hauetatik lau lanean ari ziren eta beste hirurak 

ikasketak bukatzen zeuden. 

Talde kideak, neska bat izan ezik beste guztiak elkar ezagutzen ziren. Haurtzarotik ikaskideak izan dira 

unibertsitatera joan arte. Baina nahiz eta unibertsitatera joaterakoan bakoitzak bere ibilbide propio egiten hasi, 

harremana mantendu izan dute eta askotan elkarrekin egon izan dira. Danak euskaldunak, beraien ikasketak 

ikastolan egin dituzte. Beraien artean harremantzeko erabiltzen duten hizkuntza gaztelania zen. 

Ikastola utzi zutenetik, batzuk, euskera oso gutxi erabili izan dutela aitortu zuten, eta hitz egiteko 

erreztasuna galdu dutela ere aipatu zuten.  

Talde dinamikan hastean batzuengan hiztegiaren aberastasuna galdu dutela nabaritzen  zitzaien eta 

adierazpenean ere erreztasun handirik ez zutela ikusten zan. 

Talde honetan landuko ziren gaiak hauek izango ziren: 

Euskararekin izan duten harremana, ikasketak, harreman sozialak, binkulu afektiboak, familiarekin 

izandako binkulu motak, etorkizunari begira dituzten beldurrak, nahiak, beharrak, lana, erabakiak, 

banaketak eta beraien garapen prozesua. 

 

ONDORIOAK 

Bi taldeen dinamika ikusi ondoren, hainbat hausnarketa eta ondorioak atera daitezke. Lehenengoa, 

elkarrekin elkarbizitza dinamika batetan egoteak, hizkuntzan murgiltzea erreztu izan du, zalantzarik 

gabe. Ostiral arratsaldetik igande eguerdi arte elkarrekin bizi eta dinamika ezberdinetan elkarrekin 

parte hartzeak, euskeraz pentsatu, hitz egin eta sentitzeko aukera izugarria eman izan du. 

Bigarren gogoeta adierazi nahi dudana da, sentimenduz, emozioez bizipenez hitz egitea, elkarrekin 

konpartitzeak, binkulu sakona eta hurbila sortzea lortu dela. Euskara hutsean egotea une oro, 

izugarrizko esperientzia izan da taldekide guztientzat. Danak, gai izan dira bere barneko mundu 

emozionalean sakontzeko, euskaldun identitatea bizi eta azalarazteko. Beraiek bueltatu izan diguten 

moduan, oso kontziente izan dira, holako aukerak izatea oso aberasgarriak direla, nolabait euskaldun 

identitatea azaltzako eta kanporatzeko. 

Asteburu guzti hauetan egin den lanaren ondoren, beraiek ere identifikatu izan dute euskaldun 

moduan eta euskara hizkuntza erabiltzeko orduan, zer zailtasun eta baita ere erreztasun izan 

dezaketen gai sakonagoak edo emozionalak lantzeko orduan. 
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Proiektu labur honetan, oso argi gelditu da, euskaraz bizi, eta euskaraz hitz egiteko espazioak eta 

dinamikak eskeini ezkero, euskaraz pentsatzeko eta sentitzeko bidea ireki egiten dugula. Elkarrekin, 

kezkak, pentsamenduak, bizipenak, iragana, orain aldia eta etorkizunari buruz hitz egiteko aukerak 

eman ezkero, euskera bera, gure barnetik berpizten dala eta argi distiratsu bat bezala ataratzen dala. 

Argi hori, itzali gabe mantendu behar dugula sentimenduarekin bukatu izan dugu bide txiki honetan 

parte hartu izan dugunok. 
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NERABEEKIN EGINDAKO EKINTZAK ETA ONDORIOAK (SABINO 

ARANA GOROSTIAGA) 
 

GO!GOZ 

GO! Gurea Ondo Zainduz 

• Gogoa Euskaraz Sustatuz, proiektutik nerabeei zuzendua 2018-2019. 

• “Euskaraz hitz egiteko Motibazio emozionala indartuz, nerabezaroa hobeto garatu GO!GOZ 

antolamenduetatik eratutako sistemarekin” 

 

 

A.- Justifikazioa eta testuinguru teoriko orokorraren laburpena 

• Gaur egun euskara dakien jendetzaren kopurua handituz doa. Gazteen artean, gehienek 

euskaraz dakite. Hala ere ez da erabiltzen, edo gazteleraz sarriago hitz egiten da lagunen 

artean. Zergatik? Zein motibazio dago? Nola estimula daiteke euskaraz dakienak gehiago 

erabil dezan? 

• Estimulaziorik sakonena, subjektibitatetik sortzen da. Subjektibitatea mentalizazioaren 

bitartez eraikitzen da. Dinamika hauek taldean sortzen dira, ekintzak eta gogoetak 

garatzerakoan. Mentalizazioaren dinamikan,  Hizkuntza eta Hizkera gakoak dira. Gogoaren 

egoeren sailen artean hauek dira nagusiak: sentimenduak, sinesmenak, intentzioak eta 

nahiak. (Peter Fonagy)  

• Bowlbyren arabera “gurasoek edo zaintzaileek, umeengan hausnarketarako gaitasuna sortzen 

dute: hitzez adierazteko nahiak, sentimenduak, sinesmenak, intentzioak. Baina bizitza 

osoaren zehar, gaitasun hori bilaka daiteke lagunekin, nahiz eta haurtzaroan oinarriak ezarri”.  

• Besteen egoera mentala irudikatu ezinean, komunikazioa oso mugaturik izaten da. 

Elkarrizketaren oinarria, halabeharrez, elkarren arteko kooperazioa bezala ezartzen da. Hitz 

egiten duenak, edonola ere, bestearen ikuspuntua kontuan izan behar du beti, komunikazioa 

efektiboa izan dadin. Hausnarketaren funtzionamendua ere, oso lotuta dago oinarri horretara. 

Horrela ba,  bizitzaren aldaketen egoerak eta  mentalizazioa, elkar lotuta daude.  

• Hiru Sozialisazio Etapa, zeinetan mentalizazioa gakoa den, bereizten dira bizitzan:  

1. Familia (Haurtzaroaren zehar, batez ere) 

2. Kalea eta Lagunak (Bizitza guztian) 

3. Eskola  
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• Funtsezkoena familiarena da. Beste etapa, kalea eta lagunak, bizitza guztiaren zehar eraikitzen 

da, baina batez ere, nerabezaroan. Eskolarena, erakundeena da. Hirugarren etapa honetako 

lana oso eraginkorra izan da Euskal Herrian. Ikuspegi horretan finkaturik garatu ditugu 

Proiektuak, Europako Batzordeak lagunduta.  

• Lan honetan oinarritutako estrategia eraiki daiteke, motibazio eta estimulua bultzatzeko, 

euskara erabiltzeko. Estrategia horretan Proiektu desberdinak planifikatu dira. Talde dinamika, 

gune egoki batzuetan, euskararen erabilera estimulatzeko Proiektuak.  

• Proiektuen helburua nerabezaroan zera da: GO!GOZ taldeetan, euskal gogoa sustatzeko, 

ekintzak, ohiturak, joerak eta  jardunaldi batzuk eskainiz.  

• Proiektua ebaluatu da. Hasieran eta bukaeran. Antsietatea, une emotiboak, eta Euskaragaz 

lotutako galderak eginez. 

 

B.- Zer egin dugu eskoletatik. Go!goz, Nerabeak.  

• Erandio BHI eta Axular BHI zentruetako, 20 neska mutiko, eskola bakoitzean orekaturik bi 

talde nerabeak aukeratutako izen propioagaz, GO!GOZ sistema eraiki eta bultzatu da, urte 

baten zehar. Astero bi orduz bildu gara eskola bakoitzean. Lehenengo orduan gai bat landuz 

eta bigarren orduan bideo emotiboak prestatuz. Horrez gain, asteburuko hiru irteera izan 

dituzte Urdaibai aldera.  

• GO!GOZ sistema jarraituz, klasean gai hauek landu dira modu xume batean lehenengo orduan:  

Totema, Euskararen Arbola, Play Stationa Euskaraz mundu txapelkearen antolakuntza, Fake News-ak 

sortu eta aztertu Akzio-Erreakzio-Akzio metodoa erabiliz, Koadrilla eta Erlazio onak sortu eta zaindu, 

Berdinen arteko erlazioak, Natura eta Urdaibai hobeto esagutu. Gure lurra. Musika, abezti 

esanguratsuak euskaragaz erlazionatuak, Talde musikalak. Jaietara edo/eta Diskotekara goaz, zer egin 

eta zer ez egin, Unibertsitatera ikasle bezala zoazte, Zinegotziak udalan gara, Pertsona zaharrak eta 

belaunaldien arteko harremanak, Zoriontasuna zer da? Zoriontasun faltsuak, Parlamentariak gara, Hitz 

emotiboak landu:Tristura, Jelosia, maitasuna, Lotsa, Samurtasuna, hasarrea, beldurra, poza, 

ezustekoak, Kexak. Zerk kexkatzen gaitu? Familian, Ikastolan, Lagunen artean, Desberdintasunak, 

desberdinak, Sendoak ahula babesten du, Elbarrituak, Gurea balitz arazoa. Inmigranteak, Gu kanpora 

joango bagina. Arrazak, Erlijioak, ONU berria sortu. Nola?, Imaginazioaren Museoa sortu, Poesiaren 

eguna: Bakarka poesia bat idatzi eta taldera bidali, agurra. 

• Honez gain, bigarren orduan talde bakoitzak hiru bidai aukeratu zituen gelan lantzeko, 

euskaragaz denporan zehar bidai emotiboak eginez, bideo emotiboak egiteko helburuagaz. 

 Adibidez: ETB1-eko lehen emanaldia, ETSri elkarrizketa, Iribar eta   Kortabarriari 

ikurriñaga dela eta elkarrizketa, Athletic-en neskegaz  elkarrizketa, Adurizi entrebista, Peio 
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Reparazegaz elkarrizketa, Gernikako  Batzar etxean batzarrak eta legeak, Gerra zibilean barkuak 

eta umeak  Inglarerrara doazela 1938-an, Itziar Ituiñori entrebista,… 

• GO!GOZ Euskararen Bidaiak, mobilagaz, ipadegaz eta ordenadoreagaz landu genituen. Minuto 

gutxiko grabazioak izan dira. Horretarako denporan bidaiak aukeratu ta gero, kontaktuak 

topatu, telefono deiak egin, emailak bidali, elkarrizketak prestatu eta landu, gidoiak egin, 

grabatu (youtubera igoteko) eta whatsappetik bidaltzeko asmoagaz ….  

• Euskaraldia luzatu gura dogu. Beste modu batera esanda, Euskaralditik Euskaraldira dagoen 

bidea lan emotiboaz betetzen ari gara.  

  

Lortutako elkarrizketak: 

1.-Iribar-egaz batzarra San Mamesen eta bertara bisita…. 

 

“Atlhetic-ek deitu gaitu. Jose Angel Iribar atezain ospetxuegaz maiatzak 8, asteazkena, arratsaldeko 

16:00-tan gelditu gara San Mamesen. Koordinatuko dogu txangoa, baina metroz San Mamés geltokian 

geldituko gara, Sabino Arana irteeran 15:45 inguru... 

Ondo ibili...” 

Mila esker eta ondo izan, 

            Javier Ucha Marquiegui 

            Kanpoko Harremanetarako eta Bazkideenganako Arretarako Arduraduna 

            Responsable de Relaciones Externas y Atención al Socio 

             j.ucha@athletic-club.eus 

               www.athletic-club.eus 

              ibaigane. mazarredo 23, 48009, bilbao  

              tel. +34 94 406 1898 

2.-Hesian Taldeagaz batzarra, elkarrizketa, Altzaga ikastolako 50. urteurrenean  

Hainbat telefono dei eta email bidali eta gero lortutako elkarrizketa eta Altzaga ikastolari esker. 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.ucha@athletic-club.eus
http://www.athletic-club.eus/
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D. NERABEEKIN ANIZTASUNA LANTZEN  (Naiara Ozamiz) 

1. HELBURU OROKORRA 

 Tailer hauen bitartez nerabeekin baztertze soziala (bazterketa, gutxiengoak, pobrezia, 

immigrazioa, aniztasun funtzionala) pairatzen dituzten pertsonen ezagutza, sentsibilizazioa eta 

inklusioa bultzatu da. 

Pertsona kaltetuen “perfila” (beharrak, ezaugarriak, egoera, motibazioak edo interesak) ezagutu 

dituzte. 

Modu honetan baztertze soziala duten pertsonen beharren asetze faltak dakartzan ondorioak ezagutu 

dituzte eta beraien testuinguruan integratzen ikasi dute. 

2. METODOLOGIA 

 2.1. Nerabeekin harreman egokia sortzeko. 

Nerabeekin lan egin denez, oinarrizkoa izan da beraikin harreman egokia sortzea. Konfidantza irabazi 

eta haiengatik onartua izan behar da taldearen dinamizatzailea eta horretarako pixkanaka hurbildu da 

haiengana. Hizkera egokiena erabili du gazteen erantzuna ahalik eta onena izateko. Beraien 

konfidantza irabazteko, garrantzitsua izan da haien ardura eta kuriositatea erakustea. Entzute aktiboa 

izan du dinamizatzaileak eta egiten dizkioten galderei modu egokian erantzun die. Haientzako 

atseginak diren jarduerak edo egoerak prestatu dira horretarako, jokua haiengana hurbiltzeko. 

 2.2. Jarreren garrantzia lantzeko 

Pertsona “baztertuekiko” jarrera eta sinesmenen inguruan lan egin da eta jarrera positiboa bultzatu da 

baita beraien integrazioaren onurak landu ere.Modu honetan , modu eraginkorragoan lan egin da 

beraien jokabidearengan.  

 2.3. Talde dinamikak 

Talde dinamika desberdinak egin dira. Nerabeentzako egokienak diren jokoak egin dira, eta ondoren 

hausnarketa bat egin da jokoen inguruan. Beraien egunerokotasunean kalteturik dauden pertsonen 

inguruan dituzten jarreren inguruko test bat ere osatu dute haien hausnarketa bultzatzeko. 

3. ONDORIOAK 

 Tailer hauetan nerabeek modu egokain parte hartu dute. Oso aktibo asaldu dira proposatu 

zaizkien dinamiketan. Hausnarketa sakona egin dute talde baztertuekiko dauden jarreren, iritzien eta 

jokabiden inguruan. Enpatizatzeko gaitasuna erakutsi dute eta pertsona baztertuak integratzeko 

jarrera erakutsi dute. 
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Nerabeek heldueen gaitasun berdina dute hipotezizatzeko eta abstrakziorako. Gainera, agien helduek 

baino aurriritzi gutxiago dituztela ere esan daiteke. Oso ariketa interesgarria eta motibagarria izan da, 

bai nerabeentzat eta bai dinamizatzailearentzat ere. 

E.- Muruetan hiru Egonaldiak. Go!goz, Nerabeak. 

Lehenengo egonaldia Muruetan 

1. Gernikako Arbola (zaharra eta   berria), Juntetxea. Iparragirre. 

Europa Parkea bisitatu. 

Picassoren Gernika zeramika ikusi. 

Nestor Basterretxearen Bonbardaketaren eskultura ikusi. 

2. Afaria erosi Gernikan gero egiteko 

3. Muruetako Tejera bisitatu. 

Sorosmena 18:00-tan 

Gazteak egindako afaria 

4. Dantzaterapia 

Bigarren egonaldia Muruetan 

1. Bermeo. Txangoa lameratik eta Arrantzalearen Museoa, Erzilla Dorrean. Nestor 

Basterretxearen Euskal Kosmogonia lameran eta Olatua Portu zaharrean. 

2. Bazkaria Izaro tabernan 

3. Frantziskotarrak eta erosketak 

Sorosmena  

Bakearen Museoa Gernikan. Oso emotiboa izan da! 

4. Dantzaterapia 

• B.- Muruetan hiru Egonaldiak. Go!goz, Nerabeak 

Hirugarren egonaldia 

1. Txatxarramendi. Txangoa barkuz itsasadarretik. 

2. Jaiaren antolamendua 

Txarla eta inkestak.  

3. Agurra poesiaren bitartez. 

4. Hotelean bazkaria nerabeak egindakoa. 
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Eta Agurraren  Jaia 

Ikastolak, Eusko Jaurlaritza, alkatea, gonbidaturik…. 

17:00  Ongi etorria: Eusko Jaurlaritza eta Uztai Fundazioa. Arcels Proiektua. 

17:15 Lan taldearen hitz batzuk 

17:15  Go!goz taldearen ekintza 

17:30  Nagusien abesti taldea 

17:45  Gazteen Musika taldea 

18:30  Dantzaterapia. Mugi taldea 

19:30  Luntxa…. 

Afaria. Nerabeak egindako afaria 

Baloreei buruzko egindako hitzaldi eta eztabaida. 

Mundu guztiko gazteen antolamendu positiboek dituzten balio amankomunak:  

• 1) Sendoak makala babesten du. 

• 2) Leialtasuna. 

• 3) Adimen espirituala. 

• 4) Ekologismo biologiko eta kulturala. 

Euskara eta Euskal Kultura maitatzea eta garatzea, balio hauetan oinarritzen da. 

 

F.- Zer egin gura genuke 2019-2020an. Go!goz, Nerabeak 

Eskolak gonbidatu proiektuaren jarraipena egitera. Geu hurbilduko ginateke eskoletako euskara 

arduradunegaz Go!goz metodologiaren transferrentzia egiteko, lau zutabe estrukturaletan: 

• Lehenengoa: landutako gaiak klasean, astean zehar. Taldeak sortu eta whatsapparen erabilera 

egunero. 

• Bigarrena: aukeratutako bidai emotiboak mobila, tableta eta ordenadorea erabiliz. Difusioa. 

Beste asignaturekin (historia, euskara, lengua,…) lotura potentzialak. 

• Hirugarrena: egonaldiak Muruetan GO!GOZ metodologia erabiliz. Bat, bi ala hiru…, egonaldi. 

Eskola bakoitzagaz koordinatua eta neurrira egindakoa. 
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• Laugarrena: Go!goz proiektua iraunkortasunaren ohinarriak landu iraunkortasun autonomoa 

euki dezan, nerabeen antolamendu bezala euren kontrolpean eta eurek planifikatuta, helduen 

batzorde aholkulari eta gidariren aholku eta laguntzarekin. 

• D.- Lan taldea 

• Olatz Barrenetxea. Psikologian Doktorea  

• Naiara Ozamiz. Psikologian Doktorea eta EHUko Irakaslea 

• Olatz Campos. Psikologian Gradua  

• Maitane Ozaita. Magistaritzan Gradua 

• Sabin Arana. Fisikan Litzentziatua 

• J. Agustin Ozamiz. Soziologian Doktorea 
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- Sentipenen adierazpenak bizitzako sasoi desberdinetan. (Olatz 
Campos Calabor) 

1- Proiektuaren lehengo zatian erabili diren hitzak 
eta esaldiak, pertsonen arteko harremanak 

adierazteko. 

Euskararen errealitatea aztertzeko, faktore anitz aztertu behar dira, horrela batik bat, txostenean 

bizitzaren etapa desberdinetako 36 partaideren euskararen maiztasuna eta euskararekiko jarrera aztertu 

izan ditugu.  

Ondorengo txostenean, partaide hauek ikerketaren lehenengo zatian erabili izan dituzten hitz, esaldi 

edota esaera desberdinen azterketa egingo dugu.  

Metodologia 

Bizitzako hiru etapa desberdinetako lau talde ditugu: nerabezaroa, gaztaroa eta zahartzaroa, 10 

partaidetako bi talde, 8 partaidetako talde bat eta 8 partaidetako beste talde bat, hurrenez hurren.  

Aurrean azaldu bezala, 36 partaide hauei bi galdetegi pasa zitzaien antsietatearen eta euskararekiko 

jarreren inguruan. Horrez gain, talde bakoitzak modalitate desberdinetako sesioak jaso izan ditu, 

ondoren azalduko dugun moduan.  

Nerabezaroko bi taldeek asteroko sesioa jaso izan dute bost hilabeteetan zehar, eskaut erako sesioak 

hain zuzen ere, non gai desberdinak euskaraz jorratu izan dituzte eta euren inguruan lanketak egin, baita 

ariketa desberdinak ere (bideoak, esaterako). Gazte taldeak, ordea, hiru asteburutako egonaldiak jaso 

izan ditu, lau hilabeteetan zehar sakabanaturik. Azkenik, zahartzaroko taldeak beste hiru asteburutako 

egonaldietatik bi jaso izan ditu, hirugarrena hurrengo hilabeteetan jasoko duelarik.  

Egonaldi hauetan, partaideek asteburuak Urdaibaiko hotel batean pasa izan dituzte eta, horrela, 

asteburuan zehar bi ariketa desberdin izan zituzten, alde batetik taldeko dantzaterapia eta, bestetik, talde 

dinamika bat euskarazko talde mintza dinamika bat, azken hauetan entzunezko grabazioak jasotzen 

zirelarik, a posteriori mintzamen horien analisia burutzeko, ondorengo pasarteetan jasoko dena, alegia. 

Analisi hau egiteko, bi gauza desberdin aztertu izan dira: (1) euskaraz erabilitako esaldi esanguratsuak 

eta (2) euskaraz bikain edo gaizki erabili izan diren esaldiak. Era honetan, partaideek erabilitako esaldi 

esanguratsuak eta gai desberdinen inguruan zein sakontasunean hitz egiteko gaitasuna aztertzeaz gain, 

euskara maila edota egokitasuna behatu izan da ere. Gainera, gaien inguruko esaldi esanguratsuak 

“azpigaietan” sailkatu izan dira, ahal izan diren kasuetan.  
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Analisia 

Nerabe Taldeak 

Nerabeek lehenengo bost hilabete zehar landu izan dituzten gaien artean hurrengokoak jaso izan dira: 

eskaut mundua, adiskidetasuna eta koadrillak, harremanak eta sexualitatea, unibertsitatea, zoriontasuna 

eta denbora, eta euskaraz mintzatzeko motibazioa.  

Gai bakoiztean mintzatutako esaldi edota hitz esankorrak 1. eranskinean ikus daitezke.  

Gai desberdinetan, sakontasun maila desberdina ikus daiteke. Eskauten gaiarean kasuan nabarmena da 

naturari garrantzia ematen diotela, besteak beste. Adiskidetasunean, esaterako, zenbait balore agertzen 

dira, besteen artean, errespetua eta konfidantza. Harreman eta sexualitaren inguruan ere baloreak ikus 

daitezke, hala nola, kontsentimentua, berdintasuna, segurtasuna eta sexu askatasuna. Unibertsitatearen 

kasuan, ordea, ez dira balorerik agertzen, “soilik” zein gradu egin nahi duten edo ez eta ez da horien 

inguruan balorerik, sentimendurik, ezta erabaki bakoitzaren atzean dagoen zergatia ere lantzen. 

Zoriontasuna, denbora eta etorkizunaren inguruan, berriz, balore anitz aurki ditzakegu eta, gainera, 

nahiko sakonak. Azken finean, ez da soilik mindfulness erako ikuspegia ikusten, baita faktore sozial 

askori garrantzia ematen diotela ere eta balio material murritza. Azkenik, euskararen inguruko lanketan, 

bai motibazioa, baita motibazio gabezia ikus daiteke, baina nabarmena da identitatearekin lotura egiten 

dela.  

 

Gazte Taldea 

Gazteen kasuan, 3 asteburutik 1 aztertu izan dugu txosten honetan. Gazte taldeak, bi ezaugarri 

adierazgarri ditu. Lehenengoa, euskara ona eta jariotasun handia daukatela, partaideetako batzuk 

bizkaieraz egiten dutelarik; baina gaztelaniako zenbait hitz erabiltzen dituzte ere. Agian, elebidunak 

izateak bi hizkuntzak elkarren artean nahastuago egotea gerta liteke. Bigarrena, asteburu bakar batean, 

gai askoren inguruan mintzatzeko gai izan direla, sakontasun maila ertain batean. Gai horiek 2. 

erasnkinean ikus daitezke eta horien artean lanbidea aukeratzea, ikasketak, hezkuntza, euskara, 

emozioak, gurasoekin harremanak eta heztea, kontaktu fisikoa, drogak eta matxismoa ditugu. Horiez 

gain, beste zenbait gai gainetik jorratu izan zituzten ere, 2. eranskinean agertzen ez direnak: sare 

sozialak, nerabezaroa eta gizartean aldaketa bat behar delaren inguruan. Hauek, gainetik landu izan 

zirenez, ez zaizkigu deigarriak egiten, hala ere, hauek ere erregistratu izan ditugu, beranduago euren 

garrantzia nabarmenago izango litzatekeenaren kasuan.  

Hemen aipatutako gaien inguruan lana, emozioak, drogak, matxismoa eta euskara izan dira gehien landu 

izan dituztenak. Lanaren inguruan, nabaria da emozio asko daudela, hau da, agerian dago sentikortasun 
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handia dagoela, eta agian hau trantsizioari lepora geniezaioke.  Emozioen inguruan, nahiko jorratu izan 

ziren, bai horren inguruan esklusiboki, baita era transbertsalean beste gaien inguruan mintzatzen ziren 

bitartean. Azken finean, dexente garrantzia eman izan zioten. Eurek esandakoaren gauzen artean 

aipagarrienetakoa agian heziketan zehar emozioak gutxi landu izana da, bai etxean baita ikastetxeetan 

edota bizitzako beste edozein alorretan ere. Gainera, eurek esanda “Guk ere konpromesua hartu behar 

dugu” […] “gai izan behar gara emozioak identifikatzen” “hurrengo generazioak gai izan daitezen”.  

Drogen inguruan, eurek esanda, gutxi ezagutu arren, ea alkohola droga bat den eta alkoholak duen 

eragina landu izan zuten. Matxismoari dagokionez, azkenengo momentuan aipatu izan arren, eta Euskal 

Herrian beste zenbait lekutan baino hobeto egotea esan arren, dexente kasuistika jorratu zituzten, non 

tratu txarrak, harreman toxikoak eta mikromatxismoak ematen diren. Azkenerako utzi izan dugun gaia 

eta ikerketa honetarako deigarri zaguna, euskararen inguruan jorratu izan zutena. Horren inguruan ere 

nahikotxo denbora eman izan zuten. Kasu honetan aipagarri gertatu zaigu zelan “tristea da horrela 

ibiltzea” adierazpena, partaideetako batek Euskaraldia aipatutakoan. Gehiago azalduz, partaide horrek 

“tristea” zela esan zuen, egoera honetara heltzea non Euskaraldiaren antzerako ekimen bat antolatu 

behar den euskara bultzatzeko. Besteak beste, ere, euren artean komentatu izan zuten euskararen egoera 

“hobetu izan dela” baina hala eta guztiz ere, orain lehen baino gutxiago erabiltzen dutela.  

Gauzak horrela, ikus daiteke zelan denbora tarte batean, asteburu batean eman izan diren lau sesioren 

artean alegia, bederatzi gai baino gehiago landu izan dituzten, batzuk beste batzuk baino sakonago, 

baina jariotasun handiarekin, bai euskara aldetik, baita gai bakoitzaren barnean emandako “azpigai”en 

aldetik.  

 

Jubilatuen taldea 

Jubilatuen kasuan aurreko kasuaren kontrakoa gertatzen da. Gazteen taldea legez, asteburu baten lau 

sesioak analizatu izan ditugu. Eta, kasu honetan, ia-ia gai bakarra landu egin izan dute: euskara. Beste bi 

gai gainetik ere ikutu egiten dituzte: hiztegia/hitz batzuen esanahia (zuzenki lotuta euskararekin) eta 

adiskidetasuna. Hauek 3. eranskinean agertzen dira.  

Esan bezala, lau sesiotan euskara sakonki landu egin izan dute: euren euskararekiko prozesua, 

motibazioak eta helburuak, sentimenduak eta identitatea, kanpoko jarrerak, oposaketak eta euskaraldia. 

Orokorrean, nabarmenena partaideek euren identitatean eta euskarak eragiten dien sentimendu gogorra 

da. Hau guztia lau sesioetan zehar nabarmena izan da momentu oro. Partaide guztiek, agian, ez dute 
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hainbesteko jariotasuna euskaraz mintzatzean, baina ahal bezain egokien mintzatzen saiatu egiten dira 

eta euren artean (ia) denbora guztian ulertu egin izan dira. Azken finean, euretako batek euren burua 

“euskararen militante” bezala definitzen du. Aitzitik, partaide gehienek euskararekiko lotura nahiko 

estua dutela agerian dagoen arren, badago partaideetako bat argi adierazten duena berak ez duela 

euskararekiko hainbesteko lotura eta beste lehentasun batzuk dituela.  

 

Ondorioak 

Ikerketan bi dinamika desberdin eramaten dira aurrera, alde batetik, nerabeek bost hilabetetan astero 

sesio bat izaten dute eta taldearen arduradunak gai itxiak proposatzen ditu, horien inguuran lanketa 

sustatuz; bestetik, gazteek eta jubilatuek hiru asteburutan eta asteburu bakoitzen 4 sesiotan nahi duten 

gaiaren inguruan mintzatzen direlarik. Kasu bakoitzean, maila, jariotasun, gai eta sakontasun 

desberdinak ematen dira, baina kasu guztietan nabarmen egiten da euskaran ematen den egoera, euskara 

mantendu behar delako sentimendua baita identitatearekiko duen lotura ere.   
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2 Proiektuaren bigarren zatian erabili diren hitzak eta esaldiak, 

pertsonen arteko harremanak adierazteko. 

  
Oraingo kapitulu honetan, ikerketaren bigarren zatian erabili izan dituzten hitz, esaldi edota esaera 

desberdinak aztertuko ditugu.  

Metodologia 

Lehenagoko txostenaren metodologia erabili da bigarren alde horretan. Hau da, nerabezaroko bi taldeek 

asteroko sesioa jaso izan dute beste bost hilabeteetan zehar, eskaut erako sesioak hain zuzen ere, non gai 

desberdinak euskaraz jorratu izan dituzte eta euren inguruan lanketak egin, baita ariketa desberdinak ere 

(bideoak, esaterako). Gazte taldeak, ordea, hiru asteburutako egonaldiak jaso izan ditu, lau hilabeteetan 

zehar sakabanaturik. Azkenik, zahartzaroko taldeak beste hiru asteburutako egonaldietatik jaso izan ditu, 

sei hilabeteko iraupenean.  

Egonaldi hauetan, partaideek asteburuak Urdaibaiko hotel batean pasa izan dituzte eta, horrela, 

asteburuan zehar bi ariketa desberdin izan zituzten, alde batetik taldeko dantzaterapia eta, bestetik, 

euskarazko talde mintza dinamika bat, azken hauetan entzunezko grabazioak jasotzen zirelarik, a 

posteriori mintzamen horien analisia burutzeko, ondorengo pasarteetan jasoko dena, alegia. Analisi hau 

egiteko, euskaraz erabilitako esaldi esanguratsuak aztertu izan dira. Kasu honetan ez dugu beharra ikusi 

euskaraz ondo edo gaizki erabili izan diren esaldiak, euren jariotasuna nahiko ondo eboluzionatu delako 

eta honek ikerketarekiko esanguratsua ez dela antzeman dugulako. Era honetan, partaideek erabilitako 

esaldi esanguratsuak eta gai desberdinen inguruan zein sakontasunean hitz egiteko gaitasuna aztertzeaz 

gain, euskara maila edota egokitasuna behatu izan da ere. Gainera, gaien inguruko esaldi esanguratsuak 

“azpigaietan” sailkatu izan dira, ahal izan diren kasuetan.  

 

Analisia 

Gazte Taldea 

Gazteen kasuan, 3 asteburutik bigarrena eta hirugarrena aztertu izan ditugu txosten honetan.  

Bigarrena asteburuaren kasuan, gauzak apur bat aldatzen dira, asteburu pasa izan beharrean, saioak 

bakarrik egin izan ziren eta, horien ondoren, bakoitza bere etxera. Azken finean, gazteen disponibilitatea 

kontuan izan zen. Hirugarren asteburuan, bai, asteburu pasa mantendu egin zen, Ibaiguneko hotelean.  
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Asteburu bi hauetatik, psikologoak esandako esaldi bi nabarmendu nahiko genituzke: “Ez dakizue zuen 

sentimenduak adierazten, hiztegi faltagatik [batez ere]” eta “Pilo bat kostatzen zaizue sentimenduez hitz 

egitea”. Hau gure ikerketa auziarentzako oso garrantzitsua da, azken finean, partaideek euren bizipenak, 

emozioak eta harreman intimoetan aritzeko gaitasuna duten jakin nahi dugu eta konklusio honekin jakin 

badakigu gazteek, behintzat, arazoak dituztela benetan sentitzen dutena adierazteko. Honekin lotuta, 

partaideetako batek esanda “Euskara ez da [nire] emozioak komentatzeko hizkuntza”. Hortaz, 1. 

eranskinean ikus daitezke bigarren eta hirugarren asteburuko esaldiak. Grosso modo hurrengo gaiez 

mintzatu egiten dira: euskarri emozionala, independentzia prozesua, gurasoekiko harremana, niaren 

definizioa, harremanak, bakardadea, gauzak baloratzea, lana eta lanarekiko harremana.  

 

Jubilatuen taldea 

Talde honen kasuan ere bigarren eta hirugarren asteburua aztertuko dugu, eurek bi asteburuak Ibaigunen 

pasa dutelarik. Hala eta guztiz ere, bi asteburuko analisia bada ere, ezin izan dugu hirugarren asteburuko 

sesio danak aztertu. Alegia, soilik lau sesiotik azkena analizatzeko aukera izan dugu; berez, grabaketak 

egiteko gailua hautsi izan zelako eta, hortaz, grabaketa horiek ezin izan zirelako erabili, hauek 

errekuperatzen saiatu bagara ere. Talde honetan jorratutako gaiak ondorengoak dira eta honen inguruko 

esaldiak 2. eranskinean beha daitezke: jubilazioa, heriotza, osasuna, harremanak, intimitatea, nia eta 

(bizitzaren) zentzua.   

 

Ondorioak 

 

Orokorrean, talde guztien kasuan ondorio bat atera izan dugu: berez, emozioen inguruan sakontasunean 

hitz egiteko aukera dago, baina orokorrean sakontasun honetan ez dute ez euskeraz ez beste 

hizkuntzatan egiten. Horrek sakontasun hori lantzeko arazoak dakartza epe luzean, azken finean, izan 

dezaketen hiztegia galdu egiten dutelako edo beharrezkoak dituzten hitz berriak ikasten ez dituztelako. 

Hortaz, honek ez du esan nahi emozioak beste hizkuntzatan soilik landu behar denik, baizik eta bai beste 

hizkuntzatan, baita euskaraz ere, honek emozioak hitzetan jartzeko ez ezik, euren emozioak benetan 

komunikatzeko eta hobeto ulertzeko aukera eta gaitasuna ekarriko lukeela uste baitugu.  
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MUGI DANTZA MUGIMENDU TERAPIAK  

 

DMT SAIOAK - MEMORIA 

“GOGOA EUSKARAZ SUSTATUZ” PROGRAMA 

UZTAI FUNDAZIOA 
 

 

 

 

Dantza Mugimendu Terapia Saioak 

NAGUSIAK 

1) Martxoaren 2a 

8 partaide: 5 gizon ta 3 andra ( 52-67 adin tartea) 

DINAMIKAK-Check in: zelan nago, zer dio nere gorputzak eta ze mugimendu nahi/behar dot  

prozesua:-ispilua bikoteetan 

-Chace dantza. 

-tela elastiko handia guztion artean mantendu, tiratu. Amaitzeko erreflexioak. 'ATSEGINA’ elkarrekin 

mugitzea, beste maila baten ezagutzea… 

-itxiera: arnasketak oihalagaz 

GAI NAGUSIAK 

Oso berbatiak. Lotsa presente egon da(besteen begirada). Gorputzeko minak(gorputzarekiko 

harremana). Atsegina iruditu zaie, sorpresa hartu dute. Denbora gehiau nahi dabe. Laburra egin zaie. 

 

2) Maiatzaren 18a 

partaide berdinak. 
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DINAMIKAK: 

-beroketa: erdi gidatua: gorputza itsartzen, arreta gorputzera eramanez. 

Prozesua-chace erronda: balantzeoa, mugimendu biribilak, zabaldu ta itxi… sinbolismoa landu dogu. 

-dinamika tela ta pilotagaz: lider bilaketa, talde lana. kaosa, ekaitza… Azkenean pilotak EUSKARA 

sinbolizatu du; “maite dogu, zaindu nahi dogu, ez dogu jaustea nahi, ez dogu geldi egotea nahi, bizirik 

egotea nahi dogu”. barreak, jolasa eta euskararen inguruko kantak agertu dira. 

-Itxiera: Erabakitzea kostatu zaio taldeari baina azkenean erabaki du: Oihala bildu dogu pilotaren 

inguruan baina hau estali gabe, eta kontuz mahai baten gainean jarri dogu. 

Irailerarte agurtzen gara. 

GAI NAGUSIAK: lidergoa, euskerarekiko eta gure kulturarekiko maitasuna, erabakitzeko gaitasuna. 

3) Irailaren 28 

Pablo falta da, andra gaixo dauka. 

DINAMIKAK:-Beroketa 

Prozesua-Chace: Bakoitzak musikarekin mugimendu bat eskeintzen du, “Gogoa euskaraz sustatuz” 

prozesu hontan pentsatzen eta hitz bat jarriz: ESPERIENTZIA, ALAITASUNA, HARTUEMONA, 

POZTASUNA, HUTSITZEA, LAGUNTASUNA... 

Konexio kontzeptua lantzen da (alkarri beitu), elkarbanatu esperientzia. Euskararekiko MAITASUNAk 

bildu gaitu. 

-zinta elastikoa: zintaren bidez konexioak sinbolizatzen ditugu, jolasa, hurbiltasuna, nahastea. 

-itxiera: eskerrak ematen dabez, inoiz imajinatutako esperientzia izan dutela dantzarekin eta 

gorputzarekin taldean eta gainera euskaraz. Elkarrekin zeharkatu dituztela lotsak eta tabuak gehitzen 

dute. 

 

GAZTEAK 

1) Martxoaren 30a  

PARTAIDEAK: 9 gazte Haien artean (bat ezik, M, kordinatzailea), denak ezagunak (ikastola berdinean 

ikasitakoak). 

DINAMIKA: * egun ederra dago eta Saioa kalean egiteko gogoak komentatzen dire, aukera eskeintzen 

diet eta baietz diote. Erabakitzen dot, hasierako dinamiketan atea zabalik uztea ea zer gertatzen den. 
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Chek-in:  Borobilean Izenak, nola sentitzen garen eta mugimendu espontaneo bat (lotsa, urduria, 

ezjakintasuna, lasaitasuna, errelajatuta…) bi polo ezberdin agertzen dira taldearen hitzetan. Beroketa: 

Espaziotik ibiltzen, musika ezberdinekin, erritmo ezberdinak, kualitate ezberdinak ikertzen, stop, 

batenbat lurrera badoa denak goaz, etabar (“txorien” joku espaziala), gertuen-urrunen (kanpora 

ateratzen dira noizbehinka, denak ez, batzuk kanpoan/barruan). Prozesua: 1) Izpilua eta rol aldaketa 2) 

Rol1 eskuekin Kontaktu bakar bat bestearen gorputzean kualitate ezberdinak eskeintzen Rol2 jasotzen 

duten informazio horretatik bideratuta mugitu 3) Manipulazioak 4) Rolak ezberdintzeari uzten jarraitu 

manipulazioak (jada dantza biurtu da, fluxu libre batean) eta nire input-a da “bikotea aldatu”, horrela 

denak dantzatzen dute denekin. Farreak. Energia gora doa. Bukaera: Chace+hitz bat. Diotena: 

liberatuta, beldurra kendu zaiela, kontaktua izatea kostatzen jakela (gehien bat neska eta mutilen 

artean), lideratzea edo beste rolaren inguruko ausnarketak, eskerrak ematen didate.  

GAI NAGUSIAK: Saioa momentu batean buelta oso bat ematen du, denak oso hurbil daudela eta oso 

motel mugitzen, begiak istera gonbidatzen diet, ondoko gorpuen kontaktua sentitzera eta pisua 

besteen gorputzetan lagatzera, eta energía aldatzen da guztiz. Masa bakar bat bihurtzen dira. Emozioa 

nabaria da. Oso geldo mugitzen hasten dira, marmoka baten imajina etorten jat. Oso gustora sentitzen 

ditut bukaeran. Irrifarre goxoak eta aurpegiak relajatuak. Bularrak eta plexoak zabalduta. Olatzek, 

psikologoak, sartu aurretik komentatzen dit beragaz saioan atera den gaia izan dala “burujabetzea, 

familiarekiko independentzia”. Hori kontutan izanda uste dot oso sinbolikoa izan dala 

barruan/kanpoan egotearena. Kanpoan lurra oso irregularra zan zapaltzean, eta barruan “lurzoru 

sendoa” izan da, kanpoan eguzkia eta aizea, barruan berotxo, babestuta, besteokin kontaktuan... 

Beharbada oraindik ez dirala ziurtasun guztiagaz sentitzen saltoa emoteko adierazten du 

honek..prozesu hortan daudela. 

 

2) Uztailaren 13   

PARTAIDEAK: 8 gazte  

DINAMIKA: Chek-in eta Beroketa: Gauzen tokian bertan, gorputzera kontzientzia eramatera laguntzen 

diet, hitzegaz gidatuta eta begiak itxita. Borobilean Izenak, nola sentitzen garen eta mugimendu 

espontaneo bat (hitzak: lasai, galduta, nekatuta, aktibitatearen beharra…). Taldeko gazte batek, 

bukatzerakoan, zertxobait gehiago egiteko gogoagaz, dinamika txiki bat proposatzen digu:  1) toki altu 

batera igo 2) postura zehatz bat: hankak ondo errotuta, besoak goian, zabalik (“YOGAN zuhaitzaren 

postura izango litzateke) 3) “poteretsu sentitu- mundua eskuetan dugula” 4) soltatu, laxatu, askatu 

gorputza. Erabakia hartzen dut: horren ildora jarraituko dugu. Oso interesgarria sentitzen dut taldeko 

batek iniziatiba izatea, haiek hau_haien espazioaz jabetzen direla antzematen du, emantzipazioarekin 

lotuta. Prozesua 1) Bikotetan: A errotutako postura bat bilatu, B hortik ateratzeko presioa egiten dio. A 

rolean dagoena, erresistentzia landuko du, bai ardatza mantentzeko asmoagaz, bai errotuta eta tokian 

finkatuta mantentzeko. Nahi dauenean, edo ezin dauenean gehiago, desoreka suertatzen da; leku berri 

bat bilatu eta hasi berriro. 2) Jarraipena: A rola: eskuekin baino, Kontaktua gorputzagaz zuzenean 
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egingo da.  3) Bi taldeetan banatuta: 4+4. Erdian pertsona bat, eta inguruan 3 (nerekin 4, talde bietan 

egon nintzen laguntzen). Erdikoak bere ardatzarekin jolastuko du, orekarekin, pisua lagatzearekin, eta 

inguruan daudenak, haien gorputzak ongi errotuta, pertsona hartzeko prest egongo dira, bere 

gorputza lagatzen duenean, guztion artean heltzeko. 4) Hirukoteetan: tela elastiko batekin, bi pertsona 

tela heltzen eta hirugarrenak materialarekin probatzen ditu saioan landu ditugun gauza guztiak (pisua 

lagatzea, erresistentzia, oreka, errotzea, malgutasuna, etabar). Bukaera: Haien iniziatiba jarraituta, 

bat-bateko joerakin, tela bakar batean denak biltzen dira eta banan banan barnera sartzen.  

GAI NAGUSIAK: poterea, indarra. Haien gorputzak indartsu sentitzeko ariketan, blokeoak ikusten 

nituen (belaunak, lapoak…) eta baita tentsio muskular gehiegi. Hori dela eta, malgutasuna bizi eta 

gorpuztu ahal izateko, gorputzeko toki hoiek “toke”-aren bitartez aktibatzen eta biguntzen saiatu naz. 

Zuhaitza eta aizearen adibidea ere erabili dot sinbolo bat modura. Zuhaitzaren malgutasunak 

mantentzen du zuhaitza, aizeak gogor jotzen duenean. Baita errotzea (“grounding”_nortasuna, “self”), 

gure “zentrua”, ardatza eta oreka landu ditugu. Umetokiaren sinbologia etorri zait bukaerako dinamika 

horretan, tela, uteroa, babesa… 

 

NERABEAK 

1) Martxoaren 10a  

PARTAIDEAK: 18; 16 neska/ 2 mutil  

DINAMIKAK: Chek-in eta Beroketa: borobilean bakoitzak mugimendu bat proposatu eta danan artean 

errepikatu.. arinago, astirago….beroketa modura erabiltzen dogu, asko direnez mugimendu desberdin 

piloa ateratzen dira, gorputzeko atal desberdinak erabiliz…lotsak ateratzen dira, urduritasun barreak, 

taldetxoak… txorien joku espaziala: espazioan ibili atzera ta aurrera, erritmo aldaketak, stop-ak, bat 

paratzean denak , bat aukeratu ta beratatik gertuen-urrunen…gora beherak denbora 

desberdinetan:hiru nibeletatik pasatuz espazioa murriztu… Prozesua: Bikoteka 1) Begiradaren 

zentzumena kenduz beste batzuk aktibatu: konfiantza landu. Begiak ixten ditu batek eta besteak 

espaziotik gidatzen dau: erritmo desberdinak-textura desberdinak… (beldur hitza atera da-

deskonfiantza-beste zentzumen batzuen aktibazioa…) oso interesgarria… 2) Batek bestea gidatzen dau 

eskuen mugimendua erabiliz... dantza sortu da, erresistentzia, talde dantza, mugimendu espontaneoa.. 

3) Telak. Hiru talde-hiru tela: explorazioa: erresistentzia, zaintza, oreka… Bukaera: zirkuluan alkarrekin 

arnasketak: hitzak:ondo, gustora, dibertigarri…. denon artean balantzeoa sortzen da. 

GAI NAGUSIAK: talde oso handia da: berba asko egiten dute, asko kostatzen zaie gorputzean bakarrik 

egotea, taldetxoak ikusten dira..baina errelajatzen eta disfrutatzen joan dira...euren gorputza 

momentu batzuetan errelajatzen eta berataz disfrutatzen joan dira:hori landu behar da, gorputzera 

joatea-gorputzean egotea…Begiradaren zentzumena kenduz, beste zentzumen batzuk 

aktibatzea:horrek beldurra eta konfiantzaren gaiak ekarri ditu. Zaintza, erresistenzia, oreka, jokua. 
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2) Maiatzaren 26a  

PARTAIDEAK: 13 nerabe, 11 neska/ mutil  1 

DINAMIKAK: Chek-in eta beroketa: zirkuluan izena, nola sentitzen naiz, mugimendu espontaneo bat 

(nekea gehienek, logurea eta gogaipena) 4 ordu lo eginda etorri dira... Gorputzean sartzen: erritmo 

ezberdinak, kualitate ezberdinak, txorien jokua (stop, lurrera 1-denak, pertsona sekretuaren parean).  

Oso berbati denpora guztian... Prozesua:  1) Bi taldetxo sortu direnez (nagusienak eta txikienak) 

pertsona “sekretuagaz”, hortik bideratu dot, talde bakoitza mugi zezan “gorputz” bakar bat balitz 

bezela eta bukatu eskultura bat balira moduen (denak lurrera bota dira bata bestean gainean). 2) 

Kontaktua/erlajazioa: begiak itxita, nire hitzekin lagunduta, erlajazio txiki bat bideratu dot, gorputzak 

beste gorputzeko kontaktuan zeuden puntuetatik, barne giroa, arnasketa, pisua uzten, gero eta pizu 

gehiago... 3) Igotzea planteatu dut, pixkanaka denbora hartzen...baina ez zuten gogorik eta lurrean 

bukatu dugu: zirkulu bakar bat osatuz, denak oso gertu, jesarrita eta bizkarra atzeko pertsonaren 

gainean, ni ere sartu naz zirkulua osatu dezaten (kostatzen zitzaien bi taldeei bakar bat osatzea) eta 

aurrekoari masajetxoa egin diogu aurpegian, buruan eta besoetan. Bukaera: nire aurrekoaren 

mugimenduari jarraipena emonez (eskuak mugitzen zirkuluan eskumuturrak ikutuz) handiago egiten 

eta besoak inplikatzen arnasketak egin ditugu, goian airea hartuz eta behean “sustraiak” errotuz. 

Esandako hitzak: erlajatuta (denak), batek erlajatuta eta dibertigarri. 

GAI NAGUSIAK: Oso “dispertsoak” eta berbati egon dira hasieran, bi taldetxo daudela nabaria izan da 

(txikiak, nagusienak), oso kaotikoa hasi da taldea eta nekeak lurrera eraman ditu. Baita ere nabaria da 

bestearekin kontaktu fisikoaren esperientziaren beharra adin honegaz. Oso berandu heldu dira taldeko 

nagusienak, hasieran bakarrik 4 neska gaztetxoenak. Bereziki aipatu S-en interbentsioa (neska bati 

esanez: “eizu berak eiten dauena, begiratu eta kopiatu berari “- niri) eta saioaren bukaeran sartu izan 

dela beste bi pertsonagaz (hitzaldi bat egin behar zuten haiekaz) eta bertan hitzegiten egon dira 

gelaren bestaldean, Sabinek argazkiak ateratzen hasi da taldeko bukaerako intimitate momentu 

hoietan. Beharbada gure partez (MUGI moduen) ez dugu argitu, saioak egiteko taldeak intimitate bat 

behar duela, ezin dala inor sartu. Hasierako komentario horrek ere adierazten digu ez duela ondo 

ulertu (eta beharbada gu ere ez dugu ongi azaldu)  saio hauetan zer/nola lan egiten dan eta ez dela 

ohizko dantza saio bat nun irakasle rola duenak koreografia bat egiten du, irakasleek kopiatu ahal 

izateko.  

JAIALDIA: IRAILAREN 21ean 

Saio denbora kontuarengatik laburra izan behar dela adierazten digute, beraz talde handi bateko 

esperientzi txiki batetan geratzen da. 

Parte hartzaileak: 33 pertsona: Nerebeak, Gazteak, Nagusiak, Antolatzaileak, Gonbidatuak. 
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DINAMIKAK:ZIrkulo handi bat egitera gonbidatzen dugu jendea, behar dauenari jesarrita egiteko 

aukera be ematen zaio. Denen partehartzea lortzeko “laguntza” apur bat behar izan dute, batzuk 

zirkulotik kanpo gelditzeko asmoa bait zuten. Ea lortu dugu! neska bat izkina baten jarri da, atearen 

ondoan (ia ezkutatuta eta mugikorrari begira) eta ezinezkoa izan da, hortxe geratu da. Agustin azkena 

izan da zirkulora etortzen, eta eskutik ekarri behar izan dut. Ematen zuen kanpotik taldea begiratzeko 

asmoa zuela, lortutako giza topaketa eder hori dastatzeko. Ederra izan da hasiera emotean, hainbeste 

jende zerbaiten inguruan elkartu garela ikustea eta sentitzea. Emozionatu egin naz. 

Post-it baten hitz bat idaztera gonbidatzen diegu, nola sentitzen garen adieraztera, baita 

“emozionarioari” lotuta egin nahi izan dugu proposamen hau. Post-it a gelaren hormetan nahi duten 

lekuan ustera, hala denok ikusi ahal izango ditugu arratsaldean zehar. 

hitzak: gogotsu, astun, pozik, adi, bero, lasai, eroso, alaitsu, urduri, pozik, ,hutsik, nekatuta, beteta, 

presionatuta... 

Beroketa: gidatua (jende gehiegi ginen beste era batera hasteko). Burutik hasi eta beherantza. 

Pertsona batzu oso konektatuta ikusten ditugu hasieratik, begiak itxita eta barne-bidaia zeharkatzeko 

prest.  

Prozesua.3 pertsonetako taldeetan. Bata erdian jartzen da eta beste biak bere gorputzeko atal 

ezberdinetan kontaktua egitearen bitartez, erdian dagoena, jasotako estimulotik abiatuta mugitu 

egiten da. Hasieran manipulatu gabe, bakarrik kontaktua eskuekin eginda, eta gero (naturalki ematen 

da hirukoteetan) kontaktu hoietan kalitate ezberdineko “toke”-en informazioarekin mugimendua 

sortzen da.  

Oso interesgarria da hirukote guztiak (bat ezik) kanpora doazela dinamika hau egitera, eta barruan 

geratzen den taldetxoan, Olatz eta Agustin daudela barne. Momentu horretan sentitzen dut, ekintza 

eta programa honen sustrai eta ardatz haiek izan direla, eta barruan geratzeak ematen dit “matrize” 

baten ideia, “bueltatzeko toki bat” eskaintzen diotela talde osoari sinbolikoki.  

Hirukoteen lana bukatu eta hitzetan bakoitzak bere taldetxoan esperientzia nolakoa izen den 

partekatzera gonbidatzen ditugu. 

Itxiera: Eta bukaerarako talde handiarekin, berriro zirkulura bueltatuz denen arteko dinamika bat 

propozatzen dogu: “Chace”, non nahi duenak mugimendu bat proposatzen dau eta besteok bere 

mugimendua islatzen dogu, beste pertsona baten proposamen barri bat egon arte. Konplizitatea, 

entzumena, alaitasuna ,jokua… taldea…soinuak atera dira, erritmoak eta horrela erritmoekin saioa 

danak elkarri begira eta zirkulua apur bat txikiagoa eginez saioari bukaera ematen diogu. 

pena bat da dinamikari denbora gehiago ezin diogula eskeini , dena den esperientzia nahiz eta laburra 

izan taldea asko inplikatu da., eta talde giro bikaina sortu da. 
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KONKLUSIOA 

Programa honen barruan gorputza, mugimendua eta dantza sartu dogu. Euskaraz gure gorputz 

indibidualak eta gure talde gorputzak bizitzea lortu dogu. Bizitako guztia gorpuztuz, gure hizkuntza eta 

kulturan barneratu gara, dantza eta kantaren eskutik. Sinbolismoa landuz eta hitzak ipiniz gure emozio 

eta sentipenei. Nahiz eta laburra izan den haiekin egindako lana, barneratuta eroaten dabe egindako 

lan siko-korporala, bai bizitzako aldaketa faseari dagokionez egindako lana, bai eta jai giroan bizitako 

mugimendu esperientzia danok batera. 

Guretzat, Mugirentzat, plazerra izan da programa honetan parte hartzea. 
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PROIEKTUAREN EBALUAKETA 

Olatz Campos Calabor 

1.-Euskararekiko jarrerak, bizitzako fase desberdinetan, eta antsietatea. 

 

Parte-hartzaileak 

Proiektuaren hasieran, edozein billera edo ekintza aurretik, partaide guztiei bi galdeketa egin zitzaizkien, 

bata euskararekiko jarrerak ikertzeko, bestea antsietate maila neurtzeko. Ikerketa honetan 36 partaide 

ditugu, 12 eta 76 urte artekoak, batez bestekoa 27,94koa izanik. Partaide hauetatik, 26 emakumeak dira, 

10 gizonezkoak. Partaide hauek lau taldetan banatuak daude. Alde batetik, bi eskaut talde ditugu, 

Bizkaiko zonalde desberdinetatik, lehenengoak 12 partaide eta bigarrenak 8 partaiderekin. Hauen adin 

tartea 13-16 urte artekoak dira. Ondoren, hirugarren taldea gazteez osatuta dago, lanerako bidean 

daudenak. Talde honek ere 8 partaide ditu eta 22-27 urte artekoak dira. Azkenik, laugarren taldea 

jubilatutako bizitza fasean dauden 8 partaide dira, 58-75 urte bitartekoak.  

Ezaugarri hauek 1. eranskinean ikus daitezke.  

Tresnak 

Bi galdetegi erabili dira, alde batetik, euskararen erabilera eta jarrera aztertzeko eta, bestetik, antsietate 

mailak neurtzeko. Ondoren, galdetegi bakoitza sakonago azalduko dugu.  

Euskararen Erabilera 

Euskararen erabileraren kasuan, bi test desberdinen moldaketa egin dugu: VI. Inkesta Soziolinguistikoa 

(2016) eta Ruiz de Azua (2012) – ren Jarrera Linguistikoetarako Galdetegia, JLG, hain zuzen. Hauek 

biak konbinaturik, 2. eranskinean agertzen den galdetegia osatu genuen. Ikus daitekeen moduan, test 

honek 27  item ditu. Lehenengo itemak datu soziodemografikoak dira, [izenaz gain] adina eta generoa 

hain zuzen. Horrela faktore hauek izan ditzazketen eragina aztertzeko aukera izango dugu. Ondoren, 4-9 

itemak partaideen ama hizkuntza eta egunerokotasunean erabiltzen dituzten hizkuntzen inguruko 
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galderak dira, VI. Inkesta Soziolinguistikotik (2016) ateratakoak. Item hauek neurtzeko, eranztun itxiak 

ditugu, politomikoak hain zuzen, “euskara”, “gaztelania” eta  “biak” erantzun aukerekin. Ondoren, 10-

27 itemak Ruiz Azuaren (2012)-ren Jarrera Linguistikoetarako galdetegitik ateratakoak dira. Hauetan, 

ikus daitekeen moduan, euskararekiko jarrera eta erakargarritasuna aztertzen da. Item hauetan, Likert 

eskala erabili egiten da, hau da, eskala psikometriko bat, non adostasun maila adierazten den, “Erabat 

desados”-tik “erabat ados”erako continuumean (Allen eta Seaman, 2007).  

Bi galdetegi hauek iturri desberdinetatik atera izan dira, hiru faktore garrantzitsu neurtu nahi 

genituelako, alde batetik, ama hizkuntza zein den, ondoren, zehaztea zein den partaideek 

egunerokotasunean gehien erabiltzen duten hizkuntza eta, azkenik, zein den eurek daukaten jarrera 

euskararekiko. Inkesta soziolinguistikoaren kasuan, Eusko Jaurlaritzak bost urterik behin burutu egiten 

duen ikerlana da eta, egun, 6 alditan pasa izan delarik, azkenengo 25 urteko azterketa egitea 

ahalbideratzen digu (Karrikiri, 2014). Gainera, Nafarroan ere erabili ohi da, baina zenbatetan erabili den 

ezin izan dugu zehaztu.  

Era berean, Jarrera Linguistikoetarako Galdetegiaren kasuan, Ruiz de Azuak 2012an doktorego lanerako 

aurrera eraman izan zuen galdetegia da, DBHko ikasleen euskararekiko jarrera, motibazioa eta 

errendimendu akademikoa ikertu zituelarik. Lan tresna hau eratzeko,  jokabide, afektu eta kognizioaren 

inguruko egungo teorietan oinarri hartu zen. Eta, ondoren, A, B eta D ereduko 1568 DBH-ko ikasleri 

pasa izan zitzaion, azkenik, zenbait arrazoi dela eta, 1300eko ikasleen erantzunekin geldituz (Ruiz de 

Azua, 2012). 

Antsietate Maila 

Antsietate mailari dagokionez, antsietatea neurtzeko ohikoa den Spitzer, Kroenke, Williams eta Löwe 

(2006) – ren GAD-7 eskala erabili da. GAD-7-k fidagarritasun eta kriterio ona ditu, baita faktoriak eta 

prozedura baliozkotasuna. 7 item ditu, Antsietate Nahaste Orokorraren sintometan oinarrituta. Behin 

eskala eratuta, Estatu Batuetako 2740 paziente helduei pasa zitzaien. Emaitzen arabera, eskalan zenbat 

eta emaitza altuagoak izan, orduan eta nahaste funtzional handiagoa adieraz zezakeen. Azken finean, 
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item bakoitzean antsietate mailaren adierazgarritasuna 0-3ko puntuazioarekin neurtu egiten da eta 0-21 

puntu arteko emaitza lortu egiten da. 5eko emaitzak antsietate txikia, 10ak antsietate moderatua eta 15k 

antsietate larria adierazten dute. 3. eranskinean GAD-7 eskala ikus daiteke. Era berean, bi galdetegi 

hauen emaitzak 4. eranskinean agertzen dira.   

Emaitzak 

Atal honetan, galdera bakoitzan azaldu zaizkigun erantzunak deskribatuko dira, alde batetik, batez-

bestekoa lagin osotik eta, bestetik, guztirako emaitzetan.  

Arestian esan bezala, partaideak 26 emakumezko eta 10 gizonezko izan dira, 12 eta 76 urte artekoak. 

 

Euskararen Erabileraren Galdetegiko emaitzak 

Ondoren, Euskararen Erabileraren Galdetegiko erantzunak aurkeztuko ditugu, itemez-item. “Zein da 

zeure ama hizkuntza(k)?” galderan, ehuneko erdiak baino gehiago euren ama hizkuntza gaztelania soilik 

dela adierazi izan dute.  

 

Ondorioak 

Euskararen erabilerari dagokionez, gaztelaniak du euskarak baino presentzia handiagoa. Ikasketa 

eta lan inguruetan da euskarak presentzia handien duen lekua eta, ordea, erabileraren 

egunerokotasunean gaztelaniak ia %90eko presentzia du.  

Esan genezake partaidee artean euskararekiko jarrera ez doala bat benetan erabiltzen dutenarekin. Azken 

finean, euskara ikastearen erraztasunean adostasuna lortzen ez bada ere, oro har beste item guztien 

artean partaide gehienek erakusten dute euskara gustuko dutela, polita dela, erakargarria dela, ez dela 

alferrikakoa eta beste hainbeste ezaugarri non ikus dezakegun euskaran benetan interesatuak daudela. 

Hau argi ikusten da  %72ak balore oso positiboak jaso dituztelako euren batez-besteko emaitzan, 73 eta 

90 arteko puntuazioa lortuz (16-90 tartearen barruan, hau da, lagugarren kuartilaren barruan).  
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Lehen adierazi bezala, antsietateari dagokionez, item bakoitzean emaitza nahiko positiboak lortu arren, 

oro har, partaideen batez-besteko antsietate maila moderatua da, hau da, antsietatea presentzia baduela 

partaideen eguneroko bizitzan.  

Laburtzeko, oro har, partaideen artean gehienek euskara gutxi erabiltzen dute, gaztelaniarekin alderatuz. 

Hala eta guztiz ere, partaideen hiru laurdenak interesa erakusten dute euskararekiko, gustuko dutela hain 

zuzen. Azkenik, antsietateari dagokionez, partaideen %50ak antsietate maila moderatua du eta %22ak 

maila larriak, hortaz, antsietateak badauka presentzia euren artean.  
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1. eranskina: Euskara Testa.  

EUSKARAREN ERABILERAREN GALDETEGIA 

1. Izena 

2. Adina  

3. Generoa 

o Neska 

o Mutila  

4. Zein da zeure ama hizkuntza(k)?  

o Euskara  

o Gaztelania  

o Biak 

5. Zein hizkuntza erabiltzen duzu gehiago? 

o Euskara  

o Gaztelania 

o Biak berdin 

6. Etxean zein hizkuntza erabiltzen duzu? 

o Euskara  

o Gaztelania 

o Biak berdin 

7. Ikastolan/Unibertsitatean/Lanean zein hizkuntza erabiltzen duzu/zenuen? 

o Euskara  

o Gaztelania 

o Biak berdin 

8. Lagunekin zein hizkuntza erabiltzen duzu? 

o Euskara  

o Gaztelania 

o Biak berdin 

9. Sare sozialetan zein hizkuntzatan komunikatzen zara? 

o Euskara  

o Gaztelania 

o Biak berdin 
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Hurrengo galderetan, adierazi zure adostan maila: 

 ERABAT 

DESADOS 

NAHIKO 

DESADOS 

EZ ADOS, 

EZ 

DESADOS 

NAHIKO 

ADOS 

ERABAT 

ADOS 

10. Desatsegina da 

euskara ikastea 

     

11. Euskara hizkuntza 

polita da. 

     

12. Euskarak soinu 

itsusia dauka. 

     

13. Euskaraz hitz egitea 

gustatzen zait 

(gustatuko 

litzaidake). 

     

14. Jendeak euskaraz 

hitz egitea gustatzen 

zait. 

     

15. Euskara erakartzen 

nauen hizkuntza da. 

     

16. Euskara oso 

erabilgarria da. 

     

17. Euskara oso 

hizkuntza zaila da. 

     

18. Euskal Herriko ume 

guztiek euskara ikasi 

behar dute. 

     

19. Euskara ikastea 

alferrikakoa da. 

     

20. Denok egin 

beharko genuke 

esfortzua 

euskarak balio 
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handiagoa izan dezan. 

21. Ingelesa euskara 

baino garrantzitsuagoa 

da. 

     

22. Etorkinek gehiago 

baloratu beharko lukete 

euskara. 

     

 
     

23. Euskaldun guztiek 

hitz egin beharko 

lukete 

euskara. 

     

24. Euskaldun guztiek 

jakin beharko lukete 

euskara. 

     

25. Euskara 

euskaldunek bakarrik 

ikasi beharko 

lukete. 

     

26. Euskal Herriaren 

nortasunarentzat 

funtsezkoa 

da euskara bizirik 

mantentzea. 

     

27. Euskara ez dakiena 

ez da euskalduna. 

     

 

 

Eskerrik asko!  

 

 



  

GOGOA EUSKARAZ SUSTATUZ 2018                                                                             
UZTAI FUNDAZIOA 

44 

 

 

2. eranskina: GAD-7 Eskala.  

GAD-7 

Azkenengo 2 asteetan, zenbatetan 

gogaitu zaituzte ondorengo arazoek?   

(erabili ✔ zure erantzuna adierazteko) 

Inoiz 

ere ez 

Zenbait 

egunetan 

Egunen 

erdia baino 

gehiagotan 

Ia 

egunero 

1. Urduri, antsietatearekin edo 

mugan sentitzea. 

    

2. Kezka gelditu edo 

kontrolatzeko ezintasuna.   

    

3. Gauza desberdinen inguruan 

gehiegi kezkatzea. 

    

4. Erlaxatzeko arazoak.     

5. Ezinegona dela eta, geldirik 

egoteko ezintasuna.  

    

6. Erraz gogaitu edo haserretzea.     

7. Oso txarra den zerbait 

gertatuko denaren beldur 

izatea. 

    

 

 

Bulego kodifikaziorako: Puntuazioa guztira T____ = _______+ ______+ ______) 

Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke doktoreek eta beste kide batzuek Pfizer Inc dirulaguntza batekin garatua. Ez da baimenik behar 

erreproduzitu, itzuli, erakutsi edo banatzeko. 
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PROIEKTUAREN EBALUAKETA 

2.-PROIEKTUAREN HASIERAN, ETA AMAIERAN EGINDAKO 

GALDEKETEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK. 

 

Tresnak 

Gorago azaldu ditugun bi galdetegi erabili dira, alde batetik, euskararen erabilera eta euskararekiko 

jarrerak aztertzeko eta, bestetik, antsietate mailak neurtzeko.  

Metodologia  

Aurreko txostenean azaldu legez, 36 partaide hauei ikerketaren hasieran bi galdetegi pasa zitzaien 

antsietatearen eta euskararekiko jarreren inguruan. Ondoren, talde bakoitzak modalitate desberdinetako 

sesioak jaso izan ditu, gorago azalduko dugun moduan. Azkenik, behin saio guztiak jasota, aurreko bi 

galdetegiak pasa zitzaizkien berriro ere, eskuhartzearen efektuaren analisia egiteko.  

Datu Analisia 

Txosten honetarako eginiko analisi guztiak IBM-SPSS Statistics 22 programarekin egin dira: 

Erlazionatutako bi laginetako batezbestekoak konparatzeko Student’s T eta barianzta ikusteko ANOVA 

azterketa alegia.  

 

 

 

Ondorioak 
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Emaitzei begiratuz, argi dago ezin direla konklusio solidorik atera. Azken finean, eskuhartzearen 

efektuaren emaitzak ez dira signifikatiboak ez euskararekiko jarreran, ezta antsietate mailan ere. 

Aitzitik, taldeen arteko bariantzan badago emaitza signifikatibo bat. Antza, eskuhartzearen efektua 

demostra ezin badaiteke ere, eskuhartzeak efektu handiagoa izango luke gazteengan, nerabe eta 

jubilatuengan baino.  

Gauzak horrela, emaitz hauekin konklusio argi bat badago, efektua egon badago, signifikatiboa ez bada 

ere. Signifikatibotasun horren zergatiaren inguruan suposizioak baino ezin ditugu egin. Gure ustez, 

litekeena da lagina txikiegia izatea, azken finean, 30 partaideren lagina izan dugu. Horrenbestez, 

eskuhartzearen inpaktua benetan neurtzeko, ikerketa gehiago egin beharko liteke. Ez hori bakarrik, 

ondorengo ikerketan lagina apur bat handiagoa izatea ere komenigarria litzateke. Era berean, materialari 

dagokionez, bi herramintak, bai euskararekiko jarrera neurtzeko, baita antsietate maila neurtzeko 

galdetegiak mantentzea gomendatzen dugu, azken finean datu fidagarriak ateratzeko, ikerketa 

erreplikatuko genuke. Azkenik, partaideek iradoki bezala, agian, eskuhartzean sesio gehiago jarriko 

genituzke, efektuaren emaitzak fidagarriagoak izan daitezen eta baliozkotasun handiagoa izan dezaten.  
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PROIEKTUAREN ONDORIOAK 
 

- A. Gogoz eta pozik bizi izan dute proiektua partaideek. 

Galdetu zaien guztietan, denak oso pozik agertu dira proiektuarekin. 

Batzuetan eurek edo euren erakundeetako arduradunek (e.b. eskoletako 

zuzendariak) galdetu digute ea proiektua aurrera joango den edo beste urte 

batez errepikatuko den. 

 

- B. Lagina laburra izan da, ondorioak, estatistikoki, 

esanguratsuak izateko. 

Ikerketaren akats gogorrena laginarena izan da, estatistikaren ikuspegitik. 

Nahiz eta ikerketa mota halakoak kualitatean fokalizatuak egon, psikologia 

sakonaren ikuspegiarekin, gehienetan estatitiskoki laburrak izaten dira. Baina 

ondorioak ziurtasun guztiarekin orokorki baliogarriak bezalakoak erakusteko, 

lagin edo populazio gehiagorekin eginak izan beharko zuten. 

Ikerketaren emaitza hauekin ondorio argi bat badago, efektua egon badago, 

signifikatiboa ez bada ere. Signifikatibotasun horren zergatiaren inguruan 

suposizioak baino ezin ditugu egin. Gure ustez, litekeena da lagina txikiegia 

izatea, azken finean, 30 partaideren lagina izan dugu. Horrenbestez, 

proiektuaren inpaktua benetan neurtzeko, ikerketa gehiago egin beharko liteke. 

Ez hori bakarrik, ondorengo ikerketan lagina apur bat handiagoa izatea ere 

komenigarria litzateke. 

Dena dela norabidea erakusteko baliogarria dela esan dezakegu. 
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-C. Nerabeak:emotibitatetik teknologien erabilerara. Nola zabaldu. 

Nerabeak orokorki euskara ikasgai bezala ikusten dute. Saiatu gara 

emotibitaea lantzen bai egindako bisitaldietan (Gernikako Arbola, Bakearen 

Museoa, Arrantzaleren Museoa,…),bai beraiek egindako bideoetan, eta 

Hotelean landutako estrategietan.Trebeak ageri izan dira euskararen erabilera 

erakarriago baten aurrean. Bide honetan sakontzea estrategia egokia iruditzen 

zaigu, (Ze zailtasun eduki duen euskarak hobeto eta sakonago irakatsi, ondo 

azaldu, bai geletan eta gelatik kanpo…), Natura edo Genero estrategiak erabili 

direnean eskoletan nerabeak ondo informatzeko. 

Teknologia berriekin orain arte euskara erabili barik zeukatela, proiektuari 

esker, euskara whatsApparen bitartez astero erabili dugu, emailak eta telefono 

deiak ere bai, beti bideo emotiboak lantzeko asmoarekin. Bideoen estrategia 

Euskaralditik Euskaraldira dagoen zuloa betetzeko ere erabili ahal da, 

euskararen emotibitatea interneten bidez zabalduz. 

Nerabeentzako pertsonai ezagunak (futbolistak neskak eta mutilak, 

aktoreak, musikariak,..) erreferentziazkoak dira. Bide hau ere nabarmen egoki 

ikusten dugu. 

 

- D. Gazteengan ikusi da aldaketa nabarmena . 

Ebaluatzailearen iritziz : “Antza, esku-hartzearen efektua demostra ezin 

bada ere, esku-hartzeak efektu handiagoa izango luke gazteengan, nerabe eta 

jubilatuengan baino.” 

Horrela bada, euskararen erabilera aktibatzea gazteengan, gure 

metodologiaz, posible eta efektiboa dela esan dezakegu. 

Gazte taldearen iritziz 17 urtetik 20-ra da sasoirik onena euskararen 

erabilera sustatzeko. Beste faktoreen artean, sasoi horretan biltzen dira 
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unibertsitatean eta ikastetxeetan beste herrialdetako gazteekin, euskara 

eguneroko bizitzan erabiltzen dutenekin. Horrela, aukera ezin hobea izaten dute 

euskara erabiltzeko euren arteko harremanetan. 

Begira dezagun taldeen dinamika eraman duenak nola laburtzen duen 

hasierako eta amaierako gazteen egonaldiak: 

“GAZTEEN TALDEA 

Talde hau hiru mutil eta lau neska osotzen dute. Hauetatik lau lanean ari 

dira eta beste hirurak ikasketak bukatzen ari dira. 

Taldekideak, neska bat izan ezik, beste guztiak elkar ezagutzen dute. 

Haurtzarotik ikaskideak izan dira unibertsitatera joan arte. Baina, nahiz eta 

unibertsitatera joaterakoan bakoitzak bere ibilbide propio egiten hasi, 

harremana mantendu izan dute eta askotan elkarrekin egon izan dira. Denak 

euskaldunak, beraien ikasketak ikastolan egin dituzte. Hala ere,beraien artean 

harremantzeko erabiltzen duten hizkuntza gaztelania da. 

Ikastola utzi zutenetik, batzuk, euskera oso gutxi erabili izan dutela aitortzen 

dute, eta hitz egiteko erreztasuna galdu dute.  

Talde dinamikan hastean, batzuengan hiztegiaren aberastasuna galdu 

dutela nabaritzen da eta adierazpenean ere erreztasun handirik ez dute. 

Talde honetan landuko diren gaiak hauek izango dira: 

Euskararekin izan duten harremana, ikasketak, harreman sozialak, lotura 

afektiboak, familiarekin izandako harreman motak, etorkizunari begira diztuzten 

beldurrak, nahiak, beharrak, lana, erabakiak, banaketak eta beraien garapen 

prozesua. 

LEHENENGO ASTEBURUAREN LABURPENA 

Gazteen taldea hasieratik oso dinamikoa izan da. Nahiz eta saioaren 
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hasieran gai konkretua planteatu, beraiek sakontzen zihoazen heinean, gai 

batetik bestera joan dira. Beraien ardurak, kezkak, irrikak azaltzen ziren eta gai 

horiei buruz gogoeta eta lanketa egitea utzi diet. 

Taldearen dinamikak, sortu den giroa, testuinguru bera, pentsatzeko eta 

adierazteko moduaren aldaketa egiteko oso lagungarria izan da. Beraiek 

pentsatzen eta sentitzen dutenari buruz leku eta espazioa topatu dute. 

Oso pozik bukatu dute. Lagungarria izan dala beraientzat asteburua adierazi 

dute. Terapia hitza ere agertu da hainbat momentutan. Beraientzat terapia bat 

moduan bizi izan dute asteburuko saioen prozesua. 

AZKENEKO ASTEBURUKO LABURPENA 

Oso emozionala izan da. Beraien sentimenduak adierazteko beharra 

azalarazi dute. Momentu batzuetan emozioak agertu dira. 

Oso inplikatuta egon dira eta lehenengo momentutik erresistentzia guztiak 

kenduta, beraien barne mundura sartu dira. 

Taldeko giroa oso hurbila izan da, beraien artean errespetuz entzun dira eta 

izugarrizko zaintza nabaritu izan da.” 

 

- E. Estrategiak aurkitu dira proiektua zabaltzeko  euskal 

komunitate guztian. 

Proiektuaren hasierako bilera eta kontaktuetan, ohartu ginen zenbat bide 

eta une desberdinak egon daitezken proiektuaren estrategia eta metodología 

zabaltzeko. Lehenengo txostenean deskribatzen ditugu zein erakunde eta 

elkarteekin kontaktuan jarri ginen. Baina, nola eskarmenturik ezin genuen 

erakutsi, ez genituen medioak nahi genuena ikusgai bihurtzeko, oso zaila egin 

zitzaigun pertsonak erakartzea, nahiz eta erakundeetako arduradunak 
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konbentzitu eta proiektuaren alde sendoki jarri. 

Orain, bide eta kontaktu horiek (Unibertsitatean, Osakidetzan, Elkarteetan, 

eskoletan..) ezagutuz gain, eskarmentu eta tresna audiobisualak dauzkagu, 

proiektua zabaltzeko. 

Gainera geuk proposatutako estrategia gako batzuk, ezin zirenak garatu 

arrazoi desberdinengatik, orain, eskaera sendoari esker, planifikatzen ari dira( 

e.b. medikuntza ikasleen praktikak talde euskaldunetan). 

Azpimarratzeko modukoa da nagusiek egindako iradokizunak NAGUSIEN 

EUSKALGINTZARAKO. 

- • Nagusi eta gazteen artean bizipenak elkar banatzea, gazteen 

kezkak nagusien ikuspuntu edo bizipenekin konparatu eta elkar banatu. 

Nagusien esperientziak gazteei transmititzea eta denboren aldaketak aztertzea.  

- • Oso aberasgarria litzateke Euskal Herriko herri ezberdinetako 

jendea biltzea taldea osatzeko. Honela euskararen erabilera aberasgarriagoa 

izango litzateke euskaldun berrientzat eta euskaraz bizi nahi dutenentzat. 

- 65 urtetik gorakoak, gure artean, %22 dira jadanik. Euskalgintzan talde 

horren euskararen egoera eta euskalduntzeko eta euskara mantentzeko 

estrategiak funtsezkoak dira. Eta hori ez bakarrik kopuruagatik, baizik eta oso 

eraginkorrak direlako, ereduak eta eskarmentu handikoak. 

- Gertatzen da euretariko asko euskaldunak izan direla bizitza guztian, 

baina alfabetatu bakoak. Azkeneko urteetan euskaraz egiteko ohitura aldatzen 

joan zaie, eta horren arrazioaren alde bat izaten da batueraz hitz egiteko gai ez 

izaterakoan, problemak izaten dituztela euskaldun alfabetatuekin hitz 

egiterakoan. Alfabetatuen jarrerak horrelako euskaldunenganako oso 

desberdinak izaten dira. Batzuetan miresten dituzte eta ez dira ausartzen giro 

lasai batean hitz egiteko. Beste batzuetan alderantziz gertatzen da, euskaldun 

zaharrak, alfabetatu bakoek,zaila ikusten dute alfabetatuekin hitz egitea. 
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Horrelako egoera gainditzeko zubigilearen zeregina proposatzen dute. 

Zubiegilearen zeregina alfabetatu eta euskaldun ez alfabetatuen arteko 

euskararen erabilera errazte eta sustatzea izango litzateke. 

 

 F.- Euskalgintzarako ekintza eta estrategia gako batzuk bereiztu 

ahal izan ditugu. 

Gure proiektuak psikologia sakonaren ikuspegitik eginda dago, gaur egun 

garatzen den psikologia sakonetik, ez orain 30 urte lantzen zena. Ikuspegi 

horretatik hurrengo hausnarketa egin dugu: 

GIZARTE ALDAKETAK ETA EUSKALGINTZA AZTERTZEN: Azkeneko 

hamarkadetan aldaketa nabarmenak izan dira gure inguruan. Orain diren 40 

urteko iritzi eta datekin euskalgintza aztertzeak oso ikuste erratua eman dezake. 

Sei ildo nagusi , euskalgintzarako eraginkorrenak direnak, nire ustez, bereiz 

daitezke: 

1) Demografia. 65 urtetik goragokoak askoz ere gehiago dira orain, 

porzentajetan orain 40 urte baino gehiago. Eta 16 urtetik beherakoak 

proportzionalki askoz ere gutxiago dira. 

2) Jakituria. Unibertsitatera doazen kopuruak ez dauka zerikusirik orain 

dela 40 urtekoarekin. 

3) Komunikabideak zeharo aldatu dira, eta komunikabideen eragina 

pertsonengan askoz ere sakonago eta handiagoa da. 

4) Errealitate birtuala. Pertsona asko beti bizi izan dira ilusioetan, baina 

gaur egun errealitate birtualak testuinguru berria ematen die, eta euren biziera 

ilusioetan errotuago eraman dezakete. 

5) Administrazioa. Euskal komunitate Autonomoan daukagun 

administrazioa ez zegoen orain dira 40 urte. Gaur egun, lan indarraren 
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portzentaia handia da. 

6) Teknologia eta psikolinguistika. Gaur egun, psikologia sakonari buruz 

eta neurolinguistikaz dakiguna ,askoz ere zabalago eta gehiago da. 

 

Azkeneko 4 hamarkadetan egindako lana euskalgintzan handia eta 

eraginkorra izan arren, etorkizunaren ikuspegi argia izateko euskalgintzan, 

faktore hauek kontuan duen iritzia eta estrategiak garatu behar dira. 

GOGOA proiektuak aldaketa hauek kontuan harturik eraiki dugu. Bizitzaren 

zikloko une gakoak ditu helburu, eta psikologia sakonaren gaur eguneko 

ezagutza eta frogatutako eskarmentu zientifikoan oinarritzen da. Euskal 

administrazioko lan indarraren gune gakoetara norabidetzen da alde batzuetan 

ere. Pertsonen arteko komunikabide teknikoak erabiltzen ditu, eta errealitate 

birtualaren musika ere kontuan dauka.  

 

Euskalgintzan erabiltzen diren metodologiak ikertu ditugu eta zertxobait 

esan nahiko genuke. EUSLE metodologiaz, esate baterako. EUSLE metodologia 

dela eta, hurrengo gogoeta egin dugu. EUSLE metodologia azaltzerakoan, Pello 

Jauregi Etxaniz-ek dio euskalgintzan bi klabe bereiz daitezkeela: Motibazioa eta 

erabilera. EUSLE metodologia erabileran finkatzen dela dio Pellok. Hala bada, 

Pellorentzat euskalgintzan bi arlo dira nagusienak, alde batetik, motibazioa, eta 

beste alde batetik, komunikazioa edo ekintza bera. Erabileraren prozesuak 

motibazioa sortzen du Pelloren ustez. Erabilerak baldintza sozialak sortzen ditu, 

Pelloren ustez. Bera lan-giroan saiatzen da teoria hauek ikertzen eta lantzen, 

EUSLE metodologian. Beraz, giro heldu batean ari da, eta jadanik euskal giro 

batean, berak deskribatzen dituen lan egiten duen giroen baldintzak ikusirik. 

Gure ikusmira sakonagoa eta zabalagoa da. Gure ustez, mentalizazioa 

deitzen dugun prozeduran, arlo biak batera lantzen dira, eta, gainera, era 
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sakonena erabiltzen da bai motibazioa eta bai erabilera aktiboa sustatzeko. 

Nolabait Bowlby-k esaten zuena, psikologia sakonaz, attachment arloa deitzen 

dena, Pellok esaten duenaren oinarrian dago, eta gure ikusmira da. Pertsonen 

arteko interakzioetatik, eta pertsonen bilakaeraren hasierako objektu 

prereflexiboen arteko harremanetatik, emozioak sortzen direla. Pertsonen 

harremanetatik sortzen den interazio sinbolikoan, hizkuntzan, finkatzen da 

mentalizazioa. Baina une-gakoetan sortzen da, batez ere. Eta lan giroko une-

gakoa, lan bizitzaren hasiera da. Horregatik, "Gogoa Euskaraz Sustatzen" 

proiektuan lan bizitzaren hasierako giroetan lantzea euskalgintza, proposatzen 

dugu.  

Beste alde batetik, ikertu beharko genuke euskaraz hitz egiten saiatzen 

direnak nolako jarrerak, pentsaerak eta portaerak dituzte erdaraz egiten 

dutenengan. Esate baterako, gure ikerketan hori agertu da behin eta berriro 

gazteengan, baina baita ere nerabeengan eta baita ere nagusiengan. Ikerketan 

ikusi diren ideiak, hitzak, esaldiak, arlo intimoak adierazten dituztenak,askotan, 

jarrera, ideia eta portaera horiek erdaldunenganakoak dira. Nolabait adierazten 

dituzten emozioak, orduan, euskal munduan dauden jarrerak, sentimendu, 

sentipenak eta emozio horietaz beterik dagoela. Euskaldunen adimena esan 

genezakeena, hori aztertuz, ikusi beharko litzateke nola eraikitzen diren 

emozioak, desirak, ametsak eta ondoriozko portaerak. Euskaldunen arteko 

harreman intimoetan hain zuzen ere, eta ez bakarrik harreman pertsonaletan, 

baizik eta barne munduko ametsak eta desioak nola lantzen diren arloan. 

Ikerketa hori gauzatzeko deskribatu beharko lirateke dauden narratibak eta 

relatoak, nerabeengan, nagusiengan, eta baita gazteek erabiltzen dituzten 

esaldiak eta horrelakoetan. 

Gure proiektuan, norabide positibo eta eraikitzailean, barneko hizkera da 

gakoa . 
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- G. Ongizate psikologikoan eragin iraunkorra izateko, 

proiektu luzeagoa behar da. 

Proiektuaren hasieran egindako antsietatearen testak eta amaieran 

egindakoen artean, aldaketa ikusten da , baina ez da esanguratsua. Gainera, 

zehazki aztertzeko, aldagaiak isolatu beharko lirateke eta kontrol gehiago jarri 

beharko lirateke. Proiektua luzeagoa izango balitz posiblea izango litzateke 

etekin esanguratsuak izatea. Horrela egiten da osasun publikoko ikerketetan. 

Beti, ongizate psikologiko programak, epe luzerakoak izaten dira. 

-     E. Iragarri genituen ikerketaren ondorioak lortu dira 

Aurkeztu genuen ikerketan idatzi genituen berarekin espero genituen 

lorpenak.Honako hauek ziren 

- Ziurtasuna arlo intimoan erabiltzen den hizkerarekin. 
- Ansietate maila jeistea, euskarazko adimen eta harremanetan. 
- Motibazio subjektibo sakona hobetzea euskaraz elkarrizketatzeko. 
- Mentalizazio prozedura hobetzea eta osasun mentala sustatzea. 
- Hiztegi, esaera eta hizkera hobetzea eta aberastea arlo intimoan. 

 

Txostenaren zehar azaldu dugu nola garatu den lorpen bakoitza. Beraz, 

ondorio guztiak lortu dira proiektuan eta ate berriak zabaldu ditugu lorpen 

hauek adierazteko eta arlo desberdinetan garatzeko. 
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- AKATSAK ETA AUTOKRITIKA. 

Ez da izan erraza proiektuaren hasiera.  

Lar optimista izan ginen taldeak sortzerakoan epe laburrean, faktore guztiak 

kontuan izan gabe. 

Ongizate psikologikoan eragina izateko, egoera normaletan, gaixotasunik ez 

dagoenean, denbora behar izaten da. Batzuetan aldaketa nabarmenak izaten 

dira bat-batean. Baina ongizate psikologikoa sustatzeko programak, epe 

luzerako plangintzak izaten dira. Gu, talde txikiak helburutzat izatean, urte 

beteko epea nahikoa zela uste izan dugu eginbeharraren abiapuntuak ikusteko. 

Baina estatistikoki esanguratsua izateko, ikerketa, pertsona gehiagorekin 

kontatu behar izango genuke. Urte honetako eskarmentuarekin, aldiz, ba gaude 

programa pertsona gehiagora zabaltzeko egoeran. 

Adin desberdinen arteko topaketa bat bakarrik antolatu dugu, eta oso 

interesgarria izan da. Topaketa gehiago antolatu behar izango genuke. 
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IRADOKIZUNAK. 

- Lortu ditugun etekinak, oso interesgarriak eta euskalgintzarako 

lagungarriak eta gakoa izanik, teknikoki esanguratsuak izateko Proiektua luzatu 

beharko litzateke. Beraz, gutxienez beste urte batean proiektua luzatzea 

proposatzen dugu, aldaketa batzuekin partaide kopurua delarik eta iradokizun 

hauetan esaten dugunarekin. 

- Luzapenean Proiektua zabaltzeko estrategiak planifikatu eta antolatu 

ahal izango lirateke. Lortu dugun eskarmentuan aurkitu ditugu zeintzuk izan 

daitezkeen estrategia egokiak eta posibleak proiektuaren metodoak zabaltzeko. 

Proiektua luzatuko balitz urte batean, estrategia horiek ibiltzen jartzeko era 

edukiko genuke. 

- Beste programa batzuekin koordinatu, Euskaraldiarekin esate 

baterako. Lan-bizitzaren hasieran eta amaieran fokalizatuz, esate baterako. Gure 

ikuspuntutik Eukaraldia fokalizatuko balitz bizi zikloaren aldaketa aroetan, gure 

proiektuan proposatzen dugun moduan, askoz ere efektiboagoa izango 

litzateke. 

- Medikuntza fakultatearekin koordinatu, egingo dituzten praktiketako 

ikasle euskaldunen programa lagunduz. Proiektuaren hasieran geuk proposatu 

genien klinikak hastera zihoazen ikasleekin eta herri euskaldunen osasun zentro 

baten batekin, Gernika edo Bermeo, esate baterako, osagile eta erizain talde 

euskaldun bat sortzea praktikak guztiz euskaraz egiteko. Ideia ondo iruditu 

zitzaien Medikuntza Fakultateko arduradunei. Baina denbora gutxi izanik, 

ezinezkoa izan da plan hori burutzea. Orain, aldiz, ikasleek, eurek, eskatuz, 

Galdakaoko Ospitalean ideia antolatuko dute. Proposatzen dugu: gure 

proiektuko eskarmentu, teknikari eta metodologia erabiliz, Balint izeneko 

taldeak antolatzea. 

- Eskoletan zabaldu nerabeekin egiteko proiektua. Jadanik bilerak izan 
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ditugu zuzendari batzuekin eta interesa erakutsi digute nerabeekin egindako 

ekintzak mantentzeko eta zabaltzeko beste eskola eta ikastoletara. Horretarako 

estrategia eta planen zerbait txosten honetan bertan ikus daiteke 

- Gazteekin bereiztu betiko lagunak diren taldeekin, lanerako 

prestatzen daudenak, unibertsitateko ikasketak amaitzeko aroan, egiteko 

proiektua, eta lanean praktikak antolatzen dituzten enpresetan egindako 

taldeak. Era desberdinetako dinamika izaten da talde horietan. Gure 

eskarmentuak erakutsi du zein efektiboa den lehenengo motako taldeekin gure 

metodologia. Eta beste alde batetik, lan bizitzaren hasierako lan-taldean 

barneratzen dira lan bizitza guztian mantengo diren balio, jarrera, portaera eta 

hizkerak. Beraz, lan bizitzaren hasierako giroa oso eraginkorra dela esan daiteke, 

baita euskara erabiltzerakoan. 
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ERANSKINA 1 

OSAKIDETZAKO AGURRA PROGRAMARAKO ESKEINTZA 

 

 

Lan bizitzaren amaieran euskaraz hitz egiteko gai bazara, aukera ematen dizugu zure 
bizitzaren hurrengo aldirako hobeto gertatzeko euskaraz. 

 
Lau egonaldietan garatuko dira horretarako gaiak. Lehenengoa otsailean egingo da. Ostiralean, arratsaldeko seietan heldu 
eta igandeko 12ak arte.  Ibaigune hotelean izango dira egonaldiak (www.ibaigune.net)            
 
Jardunaldietan, solasaldiak, ekintza desberdinak eta hausnarketarako saioak egingo dira. 
Bertan, ikustaldietan, herriko euskaldunekin harremanetan jartzeko aukera izango da. Zure bikotea ere ekar dezakezu. 
Elkarren artean egun batzuetan elkarrizketak, ikustaldiak eta ibilaldiak egingo dira, eta aukera izango da Urdaibai eta 
GaztelugatxekoSan Juan bezalako lekuak hobeto ezagutzeko. Horrela ere, euskararen inguruko ikuspegia landuko da, 
hala nola, euskararen mundua sendotzeko estrategiak pentsatu, landu eta planifika daitezke norberaren bizitzan. 
 
EJkoHizkuntza Politika eta  Kultura Sailak ordaindutako Proiektua, beraz egonaldiak doan izango dira, bakarrik garraioa 

partaideen kontura,  hala nola ere museo bat bisitatu edo ekitaldi berezi bat egin nahi bada, ordaindu beharko da. 

Interesatuta ba zaude email bat bidali:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibaigune.net/
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ERANSKINA 2 

MEDIKUNTZA EUSKARAZ ELKARTEAN ZABALDUTAKO IRAGARKIZUNA 

                          
Fundación  UZTAI  Fundazioa 

 

Lan bizitzaren hasieran ala amaieran ba zaude, euskaraz hitz egiteko gai bazara, 
aukera ematen dizugu zure bizitzaren hurrengo aldirako hobeto gertatzeko euskaraz. 

Lau egonaldietan garatuko dira horretarako gaiak. Lehenengoa abenduaren hirugarren  astean (14,15,16) egingo da. 
Ostiralean, arratsaldeko seietan heldu eta igandeko 12ak arte.  Ibaigune hotelean izango dira egonaldiak 
(www.ibaigune.net)            
 
Jardunaldietan, solasaldiak, ekintza desberdinak eta hausnarketarako saioak egingo dira. 
Bertan, ikustaldietan, herriko euskaldunekin harremanetan jartzeko aukera izango da.  
Elkarren artean egun batzuk bizitzea, eta ariketa jolasgarri baten bat egitearen esperientziak konfiantzazko hausnarketa 
eta mentalizazioa bultzatzen laguntzen du. Horrela ere, euskararen inguruko ikuspegia lantzen da, hala nola, euskararen 
mundua sendotzeko estrategiak pentsatu, landu eta planifika daitezke norberaren bizitzan. 
 
EJko Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ordaindutako Proiektua, beraz egonaldiak doan izango dira, bakarrik garraioa 

partaideen kontura,  hala nola ere museo bat bisitatu edo ekitaldi berezi bat egin nahi badute, ordaindu beharko da. 

Interesatuta ba zaude email bat bidali hainbat ariñen (bakarrik 16 pertsonentzako programa) zure 

egoera azalduz: fundacionuztai@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibaigune.net/
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ERANSKINA 3 

HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILARI AURKEZTUTAKO 

IKERKETA PROIEKTUA 

 

                 
Fundación  UZTAI  Fundazioa 

 

                                                                                         2018 

 

 

 

IKERKETA : 

 GOGOA EUSKERAZ SUSTATUZ 

 
Euskaraz hitz egiteko Motibazio emozionala nola hobetzen den, 

Psikologia sakonaren ikuspegitik, mentalizazio prozesua marko 

teorikotzat hartuta. 

 

 
JUSTIFIKAZIOA 
Gaur egun euskara dakien jendetzaren kopurua handituz doa. Gazteen artean, gehienek 

euskaraz dakite. Hala ere, ez da erabiltzen, edo gazteleraz sarriago hitz egiten da lagunen 

artean, Bizkaian behintzat. Zergatik? Zein motibazio dago? Nola estimula daiteke 

euskaraz dakienak gehiago erabil dezan? 

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza politika eta Ikerketa Zuzendaritzatik eskatu digute 

ikerketa proiektu bat aurkeztea arlo honetaz, eta onartu digute. 

 

TEXTUINGURU TEORIKOA 
Estimulaziorik sakonena, subjetibitatetik sortzen da. Subjetibitatea mentalizazioaren 

bitartez eraikitzen da 

Dinamika hauek taldean sortzen dira, ekintzak eta gogoetak garatzerakoan. 

 

Mentalizazioaren dinamikan,  Hizkuntza eta Hizkera gakoak dira.  
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Peter Fonagyren arabera, Mentalizazio kontzeptuaz zera ulertzen da: norbera eta besteak, 

gogoaren egoeren terminoetan ala hitzetan, aditzeko ahalmena. Gogoaren egoeren sailen 

artean hauek dira nagusiak: sentimenduak, sinesmenak, intentzioak eta nahiak. Nolanahi 

ere, hausnarketarekin eta horretarako erabiltzen ditugun hitzekin, zerikusia dauka 

mentalizazio kontzeptuak. Haurren egitura preflexiboetan oinarritzen da hausnarketa, 

baina hitz egiten ikasten duen eran sortzen da ahalmen hori. 

 

Psiko diagnostikoan eta Psikoterapian ere ikertu da oinarrizko hizkuntzaren erabileraren 

garrantzia (Leire Erkoreka, Naiara Ozamiz) 

 
Bowlbyren arabera, gurasoek edo zaintzaileek, umeengan hausnarketarako gaitasuna 

sortzen dute: hitzez adierazteko nahiak, sentimenduak, sinesmenak, intentzioak. Baina, 

bizitza osoaren zehar, gaitasun hori bilaka daiteke lagunekin, nahiz eta haurtzaroan 

oinarriak ezarri.  

 

Besteen egoera mentala irudikatu ezinean, komunikazioa oso mugaturik izaten da. 

Elkarrizketaren oinarria, halabeharrez, elkarren arteko kooperazioa bezala ezartzen da. 

Hitz egiten duenak, edonola ere, bestearen ikuspuntua kontuan izan behar du beti, 

komunikazioa efektiboa izan dadin. Hausnarketaren funtzionamendua ere, oso lotuta 

dago oinarri horretara.  

Horrela bada,  bizitzaren aldaketen egoerak eta  mentalizazioa, elkar lotuta daude.  

 

Teoria honetan oinarritutako estrategia eraiki daiteke, motibazio eta estimulua 

bultzatzeko, euskara erabiltzeko. Estrategia horretan Proiektu desberdinak planifikatuko 

dira. Talde dinamika, gune egoki batzuetan, euskararen erabilera estimulatzeko 

Proiektuak. 

 

Proiektuen helburua zera izango litzateke: nerabezaroan eta bizitzaren aldaketako 

aroetan (Jaiotza, nerabezaroa, laneko bizitzaren hasiera eta amaiera, harreman 

intimoen hasiera eta amaiera, bizitzaren gertakizun disruptiboak), euskal gogoa 

sustatzeko, ekintzak, ohiturak, joerak eta  jardunaldi batzuk eskaintzea. 

 

 

“Mental Health Promotion and Prevention strategies for coping with anxiety, depression 

and stress related disorders in Europe” izeneko proiektuan agertzen den ikerketa bat da 

erreferentzialak proposatzen dugun lan bizitzaren ingururako talderen ikerketarako. 

Horrela bada, Juha Siltonen eta SappoVärinen landutako ikerketan “Empowerment-

culture in improving work life well-being”, lantokiko baldintzak eta giroa hobetzeko 

metodoak ikertu zituzten. 
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IKERKETAREN HELBURUA 

 

Bizitzaren hiru igaroaldi nagusietan (Nerabezaroa, Lan-bizitzaren hasiera, Lan-

bizitzaren amaiera) frogatu nola euskaldunen  motibazio emozionala euskaraz hitz 

egiteko sustatu egiten den, antsietate maila jaitsiz eta norberaren hizkuntzarekin 

poza eraikiz, aldaketa giroaz euskaraz hitz egin ezkero ingurugiroko pertsonekin.  

 

 

 

 

IKERKETAREN HIPOTESIA: 

 

Bizitzaren igaroaldietan oinarrizko hizkuntza erabiliz hobeto gainditzen dira eragozpenak 

eta hurrengo etaparako hobeto gertatuta dago pertsona psikologiko eta sozialki. Horrela 

hizkera egoki erabiltzen da, mentalizazioa landuz, eta ansietate maila ez da gehiagotzen. 

 

 

 

 

METODOA 

 

Bizitzaren hiru igaroaldietan, mentalizazio prozeduran lagunduz sistematizazio batekin; 

egiturak eta ekintzak antolatu 8  pertsonetako lau taldeekin; hiru neurketa tipo egin: 

 

1) Neurtu jarrerak, ekintzen aurretik eta ondoren. 

2) Talde bakoitzean deskribatu 40 esaera gakoak, igaroaldiko egoeren 

espresabiderako egokituak. 

3) Antsietate testak erabili proiektua garatu aurretik eta geroago.  

 

 

Batzorde koordinatzaile bat antolatuko dugu. (Medikuntza fakultatekoa, ebaluadorea, 

UZTAI Fundaziokoa, Monitoreen koordinatzailea,talde analista, Jaurlaritzako 

ordezkaria) 

 

  

NERABEZAROA: Ikastolako talde batekin eta Bilboko eskaut talde batekin landuko da. 

“Euskararen Ibilbidea” izeneko proiektuaren parte bat garatuko da. Proiektua diseinatuta 

dago eta garatu beharko dira bertako hiztegia eta hizkera.  
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Bi kanpamentu izango dituzte, bat Gabonetan eta beste bat Aste Zurian. Astero 3 orduz 

bilduko dira, 10 hilabetetan zehar, Eskaut sistema jarraituz.  

Kanpamentuetan hitzaldi eta taldeka eztabaidak garatuko dituzte hurrengo gai hauetaz:  

 

- Ingurugiroa  

 

- Dibertsitatea eta diskriminazioa  

 

- Harreman sexualak  

 

- Inteligentzia espirituala eta erlijioa  

 

- Drogak eta adizioa  

 

- Gizartearen dinamika, bere eragina eta gogoeta.  

 

- Belaunaldien arteko harremanak.  

 

- Etorkizuna, denbora eta zoriontasuna  

 

LAN BIZITZAREN HASIERA UPV/EHU FAKULTATE BATEKO IKERKETA 

ARLOA PROIEKTUAN:  

 

A) Antolatu edo aukeratu, euskaraz batez ere, hitz egiten den praktiketako lan talde bat, 

ikasleak praktikan hasten direnean. Focus group, metodoa erabiliz, talde horren 

esperientzia ikertu.  

 

Focus group horiek lau egonaldietan egingo dira. Lehenengoa, abenduaren hirugarren 

astean egingo da; bigarrena, martxoaren hasieran; hirugarrena, maiatzaren amaieran eta 

laugarrena, urrian.  

 

B) Ebaluadorea aukeratu. Bere zereginak hurrengo hauek izango dira:  

 

- Neurtu euskararekiko motibazio emozionala proiektuaren lau taldetan, Likert 

galdekizunaren bitartez, ikerketaren hasieran eta amaieran.  

 

- Antsietate test pasatu ikerketaren hasieran eta amaieran proiektuko 32 partaideei.  

 

- Esaera esanguratsuak (25) bildu nerabeen 8 gaietan, osagile taldeen saioetan, eta 

jubilatuen beste 8, gai gakoetan. Aztertu esaera horien esangura mentalizazioaren 

prozeduran.  
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JUBILAZIORAKO GERTATZEN  

Hiru eguneko lau jardunaldietan, talde-analisiaren textuinguruan hurrengo gai hauetaz 

hitz egingo da:  
MENTALIZAZIOA EUSKERAZ  

EKOLOGISMOA  

KONTZIENTZIA SOZIALA  

INTELIGENTZIA ESPIRITUALA  

OREKA PSIKOLOGIKOA ZAHARTZAROAN  

JUBILAZIOA BIZI ZIKLOAREN URRATSAK ETA EUSKALGINTZARAKO PLANAK  

ATTACHMENT EDO ATXIKIMENDU MOTAK ETA NARRATIBAK  

IDAZKETA KREATIBOA ETA DIGITALIZAZIOA  

 

Lau egonaldietan garatuko dira gai hauek. Lehenengoa, abenduaren hirugarren astean 

egingo da, bigarrena, martxoaren hasieran, hirugarrena, maiatzaren amaieran eta 

laugarrena, urrian.  

 

Jardunaldietan, solasaldiak, ekintza desberdinak eta hausnarketarako saioak egingo dira.  

Bertan, ikustaldietan, herri euskaldunekin harremanetan jartzeko aukera izango da.  

 

Elkarren artean egun batzuk bizitzea, eta ariketa jolasgarri baten bat egitearen 
esperientziak konfiantzazko hausnarketa eta mentalizazioa bultzatzen laguntzen du. 
Horrela ere, euskararen inguruko ikuspegia lantzen da, hala nola, euskararen mundua 
sendotzeko estrategiak pentsatu, landu eta planifika daitezke norberaren bizitzan. 
 

  

 

 

ESPERO DITUGUN IKERKETAREN ONDORIOAK 

 

- Ziurtasuna arlo intimoan erabiltzen den hizkerarekin. 

 

- Antsietate maila jeistea, euskarazko adimen eta harremanetan. 

 

- Motibazio subjektibo sakona hobetzea euskaraz elkarrizketatzeko. 

 

- Mentalizazio prozedura hobetzea eta osasun mentala sustatzea. 

 

- Hiztegi, esaera eta hizkera hobetzea eta aberastea arlo intimoan. 
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