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SARRERA

Esku artean duzun eskuliburua Elkar Zabalduz esperientzia 
pilotutik sortzen da, Gizarte Partaidetza Komunitario, 
Inklusibo eta Ekitatiboko Formazio Programa batetik. 
Bertan, Emaús Gizarte Fundazioak kudeatzen dituen 
zerbitzuetako hainbat profesionalek parte hartu dute. Era 
berean, prozesuak Bizi Hezi proiektuko parte izan zen, 
ikaskuntza integraleko prozesu bat osatu duen proiektu bat, 
Komunitate Inklusibo, Ekitatibo eta Eraldatzaileen eraikuntza 
parte-hartzailerako.

Elkar Zabalduz proiektuak gizarte esku-hartzeko eremuko 
profesional hauei tresnak eta baliabideak eskaini nahi izan 
du, Gipuzkoa eta Bizkaiako Lurralde Historikoetan finkatuta 
dauden gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei 
arreta errazteko; gizarte akonpainamenduko, bitartekaritza 
komunitarioko eta esku-hartze sozio-hezkuntzako eta 
psikosozialeko prestazio teknikoak osatzen dituzten hainbat 
jarduera sendotuz eta osatuz.

Eskuliburuak formazio prozesu horren praktikan eta 
esperientzian oinarritutako ikaskuntzak eta gomendioak jaso 
eta bildu nahi ditu. Bere helburua prozesua beste lan espazio 
batzuetan errepikatzea da, bai Emaús Gizarte Fundazioko 
bai Euskal Autonomia Erkidegoko beste erakunde, elkarte 
eta gizarte esku-hartzearen eremuko profesionalena. Era 
berean, hainbat jarraibide ematea espero da, antzeko 
prozesuak egokitu daitezen profesional, erakunde eta elkarte 
horientzat une jakin bakoitzean garrantzitsuak diren gaietara 
egokitu ahal izateko. 

Azken batean, eskuliburuak ikuspuntu praktiko bat du, 
Euskal Herriko gizarte esku-hartzeko eremuko beste 
profesionalen formaziorako eta trebatzeko baliagarria izan 
daitekeen argitalpen bat eskaini nahi du.

Emaús Gizarte Fundazioan jakintzen birziklapenean sinisten 

dugu, hauek partekatzeak ahalduntze kolektiboaren 
alde egiten duela uste osoarekin, baita elkarren arteko 
aberastasunaren alde ere. Hori horrela izanik, formazioaren 
edukiak osatzen dira kontzeptu, metodologia eta ikaskuntza 
multzo batez, Emaús Gizarte Fundazioak sortuak sektorean 
duen eskarmentu osoan zehar; esperientzia honek 
posible egin dio beste erakunde, kolektibo eta elkarteekin 
erlazionatzea eta beraiekin hausnarketak eta ezagutzak 
partekatzea.

Horretarako eduki multzo bat hautatu da gizarte esku-
hartzeko eremuko profesionalentzat garrantzitsuak eta 
baliagarriak direnak; beraien lan eremuetan Gizarte 
Partaidetza Komunitario inklusibo eta ekitatiboko prozesuak 
hasteko, dinamizatzeko, errazteko eta laguntzeko. 

Sare-lanak eta lan kolaborazio-lanak ematen digun indarrik 
gabe argitalpen hauek ezin izango genituela kontziente 
ginen. Nabarmendu behar dugu lan hauek elikatzen direla, 
denboran zehar hazten lagundu gaituzten pertsona, 
erakunde eta elkarte horiekin guztiekin izandako erlazioaren 
bidez partekatutako eta sortutako ezagutzaz. Horrez gain, 
elkarren arteko erlazio horiek zabalduz eta sendotuz goazen 
neurrian gida hau osatzen edo betetzen joan beharko duela 
jakinik, denbora labur batez, gure jarduerak orientatzeko 
balio izatea espero dugu, justuagoa den gizarte sistema 
baten bilaketan.
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FORMAZIO PROZESUA

Hemen kontatzen den prozesuak Gizarte Partaidetza 
Komunitarioa sustatu nahi izan du, Euskal Herriko gizarte 
esku-hartzeko eremuko profesionalen artean, baita tresna 
pedagogiko bat sortzen laguntzea ere, gizarte bazterketa 
egoeran edo arriskuan dauden pertsonen eta kolektiboen 
autonomia pertsonalaren eta integrazio komunitarioaren 
babesera eta sustapenera bideratua.

Helburu honekin 2018 urtean formazio prozesu bat 
gauzatu da. Honen bitartez, gizarte esku-hartze eremuko 
profesionalei baliabidez hornitu nahi izan zaie, eremu 
honetako beraien jarduerak diseinatzeko, garatzeko eta 
ebaluatzeko aukera izateko. Horretarako, sei saio burutu dira, 
bertan Emaús Gizarte Fundazioak kudeatzen dituen gizarte 
zerbitzuetako sei profesionalek parte hartu dute modu 
boluntarioan, zentro bakoitzeko gutxienez bat.

Formazio programak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak 

hartutako jardueren printzipioak partekatu ditu, 

- beraien jardueretan gertutasuna bilatuz, eta, 
bazterketa eta desberdinkeria egoeretan 
eragiten duten egiturazko zergatien analisian 
eta prebentzioan lan eginez, ingurunean eragina 
sortuz komunitate inklusiboago, ekitatiboago eta 
kohesionatuago baten bidean aurrera egiteko; 

- esku-hartzeen diziplinarteko izaera partekatuz 
eta gizarte esku-hartzeko eremuko profesional 
ezberdinen eta komunitatean presente dauden 
beste eragileen sare-lana sustatuz;

- koordinazio eta lankidetza jarduerak planteatuz, bai 
administrazio publikoekin bai gizarte zerbitzuen 
eremuko beste erakundeekin;

- prestazioen eta zerbitzuen kalitatearen hobekuntza 
sustatuz;

- pertsonen gizarteratzearen eta autonomiaren 
sustapenera garatutako jarduerak orientatuz gizarte 
partaidetzaren bidez, aktibazio inklusiboko ikuspegi 
batetik. 

Formazioaren helburua modu bateratuan beharrak 
identifikatzea izan da gizarteratzeko esku-hartze 
jarraibideetan, hausnarketa parte-hartzaileko prozesu baten 
ondoren tresnak sortu ahal izateko modu kolektiboan, arazo 
eta behar horiei aurre egiteko.

Tresna hauek hezitzailetik hezitzailera transmititzea posible 
izatea lortu nahi da eta gizarteratzeko beste zentroetan 
aplikatu ahal izatea, bai Emaús Gizarte Fundazioak bat beste 
zenbait erakundek kudeatuta.



GURE JAKINTZA ETA 
BIZIPENETATIK HEZI 

Formazio prozesuan erabilitako metodologia Herri 
Hezkuntzaren ikuspegitik abiatzen da. Ikuspegi honek 
hezkuntza ulertzen du prozesu parte-hartzaile eta 
eraldatzailea bezala, ikaskuntza eta kontzeptualizazioa 
pertsonen eta taldeen esperientzia praktikoan oinarritzen 
dira. Horrela, Herri Hezkuntzak pertsonak lagundu nahi 
ditu beharrezkoak dituzten estrategiak, trebeziak eta 
teknikak garatzen, errealitatearen eraldaketara bideratutako 
partaidetza bat gauzatu ahal izateko, betiere norberaren 
bizipenaren esperientzia praktikoan oinarrituz. Hori dela eta, 
beraien bizitzak erabakitzen dituzten faktoreei eta egiturei 
buruz parte-hartzaileek duten auto-kontzientziaziotik eta 
ulermenetik abiatzen da.

Prozesu hauetan garrantzia berezia hartzen du ekimen, 
jarduera eta zeregin ezberdinen eraikuntza parte-hartzaile 
eta kolektiboak, bai diseinuko faseetan bai kudeaketa, 
ebaluazio, hausnarketa eta komunikazio faseetan. Izan ere, 
honek ziurtatzen duelako prozesu hauen bideratzen diren 
pertsonen partaidetza eta inplikazioa, beraien erabakitzeko 
gaitasuna handituz prozesu horietan eta beraien 
autonomian.

Hortaz, funtsezkoa da prozesu hauen dinamizazio, 
erraztasun eta akonpainamenduari arreta jartzea, fase 
edo saio bakoitzaren, pertsona eta kolektibo bakoitzaren, 
erritmoen eta aniztasunen beharretara egokituz. Ildo 
honetan, formazio saioak non eta zein ordutan egingo diren 
modu egokian aukeratu behar dira, pertsonak eroso eta 
seguru sentitzen diren leku batean garatuz, leku ezagun 
batean; ordutegietan malguak izanez partaidetza posible 
egiteko eta zama bat ez bihurtzeko; hizkuntza egokituz, 
inklusiboa eta eskuragarria izanez, pertsona guztiek uler 
dezaten zertaz ari diren hitz egiten, horretarako termino 
komunak eta egunerokoak erabiliz; gure emozio, bizipen 
eta sentipenei arreta jarriz, kontziente izanik egunero animo 
berdinarekin ez garela egoten.

ELKARREKIN EKINEZ

GIZARTERATZEKO 
PARTAIDETZA 
ETA HARREMAN 
KOMUNITARIOEN 
SUSTAPENA ETA 
DINAMIZAZIOA TOKIKO 
EREMUAN

AMETSEKIN

AMESTEN DITUGUN  
HERRI ERAGILEAK,  
NAHI DUGUN 
ERALDAKETARAKO

ESKUARGI

GARAPEN KOMUNITARIO 
INKLUSIBORAKO TRESNA 
BAT EKONOMIA SOZIAL 
ETA SOLIDARIOTIK 

BESARKADAK 
GAKOAK ETA 
IKASPENAK

SARE-LANA

DINAMIZAZIO 
ROLAK ETA 
KONPETENTZIAK

ERRAZTEA ETA  
AKONPAINAMENDUA

EKONOMIA SOZIAL 
ETA SOLIDARIOA

GIZARTE 
PARTAIDETZA



Prozesu hauek ezagutzaren dekonstrukzio, bilaketa, 
barneraketa eta sorrerarako gaitasuna sendotzen dute, 
esperientzien eta ikuspuntu ezberdinen arteko zalantzan 
jarri eta elkarrizketatik, norberaren eta errealitatearen 
ulermenerako eta eraldaketarako.

Horrela, ikuspegi hau aplikatzeak prozesua barneratzea 
posible egiten du; ohiko lan egoitza eta taldeetan, 
partaideen aldetik sortutako eta partekatutako ikaskuntzen 
errepikapen eraginkorra eta biderkatzailea errazten duen 
alderdia. Ondorioz, ikuspegi pedagogiko hau formazio 
programa guztian zehar aplikatu den arren, sakontzera 
bideratutako saio espezifiko bat ere burutu da. Saio honetan 
programan parte hartu duten lankideak formatzeko klabeak 
landu dira, beraien ohiko lan prozesuetan ikaskuntza 
kolektiboen hausnarketa eta sistematizazioa barneratzeko 
gomendioak eta eskuratutako ikaskuntzak sozializatzeko 
eta errepikatzeko klabeak, Euskal Herriko gizarte esku-
hartzearen eremuko beste profesionalentzat. Saio honek 
bere baluazio kolektiboa izateaz gain, bere esperientzia 
praktikoa ere izan du.

FORMAZIOAREN  
EDUKIAK

Jarraian aurkezten dugun grafikoan formazioan erabilitako 
kontzeptuen eta dokumentuen arteko erlazioa adierazi 
nahi izan da modu erraz batean; begirada azkar batez ikus 
dezakegu zein argitalpen hartu behar dugun kontzeptu 
bakoitza sakondu ahal izateko.

Kontzeptuak sakontzeko argitalpen bakoitzaren deskribapen 
labur bat txertatu dugu X atalean, interesa duen 
edonorentzat. Bestalde, X atalean azken urteetan zehar 
Emaúsek editatu dituen argitalpen nagusienei dagokien 
fitxak aurkituko dituzue, kontzeptu eta esperientzia hauen 
inguruan.

ADIBIDE PRAKTIKO BAT: 

BIZI HEZI

KOMUNITATE  
INKLUSIBO ETA 
EKITATIBOEN ERAIKUNTZA 
ETENGABEKO TRESNA

MODELOS

MERKATARITZA 
ETA KONTSUMO 
EREDU JUSTUAK ETA 
ERALDATZAILEAK

ERALDABIDE

MERKATARITZA ETA 
KONTSUMO EKIMEN 
JUSTUAK AUTO-
EBALUATZEKO TRESNA

FEM-CHECK

EGIAZTATZE 
FEMINISTA 
ZERRENDA 
BAT, ERABILERA 

ELKARLANEAN 
INDARRA

SARE LANAREN 
GAKOAK

INCLUE

LA APUESTA POR UNA 
ATENCIÓN DE CALIDAD 
EN EL ÁMBITO DE LA 
INCLUSIÓN SOCIAL. 
MODELO Y MANUAL.

BESARKADAK 
GAKOAK ETA 
IKASPENAK

EKONOMIA SOZIAL 
ETA SOLIDARIOA

KULTURARTEKOTASUNA 
ETA IMMIGRAZIOA

KOMUNITATE 
INKLUSIBOAK 
ETA 
EKITATIBOAK

EKIMUIN 
UNIBERTSITATE 
EREDU 
ERALDATZAILEA
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MODU PARTE-HARTZAILEAN 
LAN EGIN GAI KOMUNEN 
INGURUAN, ESPAZIOAK, 
DENBORAK ETA POZTASUNAK 
PARTEKATUZ 
 

TEORIATIK…

Elkar Zabalduz formazio prozesuak definitutako hasierako 
programa bat izan arren, Herri Hezkuntzaren ikuspegian 
oinarritutako prozesuen garapenean praktikak, formazio 
prozesuaren dinamizatzaileen nahiko esperientzia 
eskaintzen die prozesuak dituen mugak hasieratik 
hautemateko eta programa hori aurkitutako egoerara 
egokitzeko. Hori dela eta, teoriak modu bateratuan eraikitzen 
dela kontziente, Herri Hezkuntzak ere aditzera emate 
duen bezala, eta, modu kolektiboan bizitako praktikoan 
oinarrituz beti, beharrezkoa da biak une bakoitzean dagoen 
errealitateari egokitzea.

Dagokigun kasuan, formazio prozesuaren edukiak berak 
parte-hartzaileen beharretara egokitzen joan ziren, 
beraien galdera, kezka eta interesei erantzuna emateko 
helburuarekin. Prozesuak hartu zuen formatuarekin gauza 
berdina gertatu zen, hau da, metodologia, ordutegiak eta 
hautatutako lekuak.

Egokitze gaitasun honek partaideen arten konfiantza 
espazio bat sortzea posible egin zuen, era berean, elkar 
truke prozesu bat eta aberatsagoa den ezagutzaren sorrera 
posible eginez, bertan desberdintasunak desagertzen dira 
eta berdinen arteko ikaskuntza sustatzen da.

Horretaz gain, beti komenigarria da ardatz bezala balio 
diezagukeen oinarri batetik abiatzea, formazioaren 
orientazioa galtzen badugu. Kasu honetan ardatz hau 
ondorengoa izango litzateke:

1. SAIOA  
GIZARTE PARTAIDETZA KOMUNITARIOA, 
INKLUSIBOA ETA EKITATIBOA

Zertaz ari gara hizketan?  
Taldea zein momentuan dago? Diagnostikoa 
Genero ikuspegia gizarte Partaidetza 
komunitarioa, inklusiboa eta ekitatiboa,  
zer inplikazio ditu?

2. SAIOA 
GIZARTE PARTAIDETZAKO ESPERIENTZIAK

Esperientziak ezagutu: 
Besarkadak – kulturartekotasuna eta immigrazioa 
ElkarEkinEkinez – gizarte partaidetza 
komunitarioa, boluntariotza, sare-lana

3. SAIOA  
TEORIATIK PRAKTIKARA

Nondik hasiko gara…  
Lehen urratsak – lan plangintza- eta nola 
txertatzen dugu gure egunerokotasunean 
Tresnak sortzea
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… PRAKTIKARA
Hortaz, lehen fase batean, Gizarte Partaidetza Komunitario, 
Inklusibo eta Ekitatiboaren Formazio Programaren 
aurkezpen bat burutu zen, hau finkatuko zen Emaús 
Gizarte Fundazioaren gizarte esku-hartzeko zentroetako 
arduradunei, baita bertan parte hartuko luketen 
profesionalei ere, hauek zehaztuz:

- formazio programaren helburua

- programa osatu luketen saio kopurua

- herri hezkuntza metodologia eta berdin arteko 
ikaskuntza, bertan erabiliko litzatekeena

- eta nola izan den diseinua, baita programaren 
kudeaketa eta ebaluazioa, prozesu guztiaren 
ezagutza eta partaidetza errazteko

Azken batean, helburua zen partaideek bereganatutako 
ezagutzak transmititu ahal izateko gaitasunak garatzea, baita 
gaitasun horiek berak beste profesionalei ere, eskuliburu 
honi izena ematen dion teknika aplikatuz “Hezitzailetik 
hezitzailera”. Hau da, auto-formazioko prozesu bat sustatzea 
bere burua elikatzen, aberasten eta hazten jarrai zezakeena, 
formazioa behin amaitu ondoren.

Prozesu hau partekatzeak eta kontrastatzeak formazio 
programa egokitzea posible egin zuen, espektatiben, 
mugen bilketatik, espazio eta ordutegi egokiago batzuek 
izateko iradokizunetatik abiatuz, prozesua parte hartzaileen 
beharretara eta aukeretara egokitzeko helburuarekin. 
Ildo honetan, Emaús Gizarte Fundazioko profesionalen 
gaitasunen argazki orokor bat marraztu nahi zen, Gizarte 
Partaidetza Komunitario, Inklusibo eta Ekitatiboko prozesuak 
hasteko, dinamizatzeko, errazteko eta laguntzeko beraien 
lan espazioetan. Hori guztia prozesuan zehar emandako 
ahulezia nabarmenak sendotzean eragiteko eta indar-
guneetan aurrera egiteko helburuarekin.

4. SAIOA 
ZAILTASUNAK ETA ERRONKAK IDENTIFIKATU

Nola landu dugu? Zer sentitu, bizi izan dugu?  
Eta taldeak, zein erronkan landu nahi ditugu? 
Birpentsatu eta egokitu praktikatik eta erronka 
berrien identifikaziotik  

5. SAIOA 
IKASKUNTZAK ETA GAKOAK IDENTIFIKATU

Prozesuan zein izan dira gakoak 
Zein ikaskuntza identifikatu ditut prozesuan 
Partekatu esperientziak, ikaskuntzak eta 
gomendioak gainerako hezitzaileekin

6. SAIOA 
FORMAZIOA HEZITZAILEEK HEZITZAILEAK  

Gizarte partaidetza komunitarioko 
formazio prozesua 
Partekatu esperientziak, ikaskuntzak  
eta gomendioak  
Gomendioak lantzeko eta barneratzeko  
lan plangintza



Hala ere, beste zenbait helburu betetzea lortu arren, 
programaren saio ezberdinetatik ateratako ikaskuntzen, 
praktika egokien, gomendioen eta gakoen fitxa-edukien 
elaborazio kolektiboa bezala, saioen planifikazioa aldatu 
behar izan zen interes eta kezka berrien arabera, saioetan 
bertan adierazitakoa.

Era berean, saioak herri hezkuntza metodologiaren aplikazio 
esperimentala eta berdinen arteko ikaskuntza, Hezitzailetik 
Hezitzailera, zehazten du, eta aurreko paragrafoan 
aipatutako fitxak praktikan jarriko lirateke; ezin izan zen 
gauzatu.

Ondorengo eskemak gauzatu zen prozesua laburtzen du; 
prozesua aurrerago zehazten da.  1. SAIOA (MAIATZAK 16) 

GIZARTE PARTAIDETZA KOMUNITARIOA, 
INKLUSIBOA ETA EKITATIBOA

Zertaz ari gara hizketan?  
Zer ulertzen dugu gizarte partaidetza 
komunitarioa, inklusiboa eta ekitatiboaz 
Zer dakigu genero ikuspegiaren inplikazioaz 
gizarte partaidetza komunitarioa, inklusiboan  
eta ekitatiboan

2. SAIOA (EKAINAK 21) 
GIZARTE PARTAIDETZAKO ESPERIENTZIAK

Elkar ezagutuz: nortzuk etorri gara? 
Arazo komunak identifikatuz:  
- Generoa 
- Gatazkak

3. SAIOA (UZTAILAK 4) 
TEORIATIK PRAKTIKARA

Aurreko saioan identifikatutako gaien  
inguruan taldean hausnartuz



Bi eskemak alderatzen baditugu, lehen saioetan mantentzen 
dela ikus dezakegu, baina taldea elkar ezagutzen doan eta 
formazioa ematen duen pertsonak beharrak eta interesak 
hauteman egiten dituen heinean, formazio programa 
hauetara egokitzen joaten da.

Baina, programak hautatutako bibliografia mantentzen du 
uneoro, eskatutako zalantzak eta interesak konpontzeko gida 
bezala erabiliz eta hauen arabera metodologia aplikatuz.

Hori horrela, lehenengo saioak bideratzen dira bai elkarren 
arteko ezagutzara, bai partekatzen gaiaren inguruan 
bakoitzak jakin dezakeen edo uste duena, modu kolektiboan 
hausnartuz zer den Gizarte Partaidetza Komunitarioa, eta 
nola lor dezakegun hau inklusiboa eta ekitatiboa izatea.

Elkarren arteko ezagutza prozesuari dagokionez, 
sentimenduen, gogo-aldarteen, emozioen adierazpenari 
garrantzia berezia ematen zaio. Horretarako, ezinbestekoa 
da konfiantzako klima bat sortzea, pertsonak eroso sentitzen 
diren espazioetan. Beharrezkoa da zaintzari arreta jartzea 
eta uneoro kontziente izatea ezagutza edota jakintza 
guztiak baliozkoak direla eta partekatzeak ez duela gehitzen, 
biderkatu baizik.

Eta horretarako, formulak ere ezberdinak dira. 
Irakaskuntzaren formatu tradizionala alde batera uzten 
dugu eta borobilean esertzen gara, lurrean, zelai batean. 
Markatutako jerarkietatik askatu eta baldintza berdinetan 
sentitu gaitezkeen lekuan. Zenbakiak eta letrak alde batera 
uzten ditugu eta artea hartzen dugu adierazpen modu 
bezala; arte askatzailea eta mugarik gabe. Marrazkiak, 
dantza, antzerkia, saio hauek kolorez bete ditzakete.

E L K A R  Z A B A L D U Z

4. SAIOA (URRIAK 10) 
KASU PRAKTIKO BAT IDENTIFIKATUTAKO 
ARAZO BATEN INGURUAN LAN EGITEKO

Formazio saioa ‘Gizonduz’ 
Nola landu dugu? Zer sentitu, bizi izan  
dugu hezitzaile bezala? Eta partaideek,  
nola bizi izan dute?

5. SAIOA (URRIAK 25) 
TALDEAN LAN EGINEZ

Lantegien diseinu eta elaborazio kolektiboa, lan 
eremuko lankideekin batera identifikatutako 
arazoen inguruan lan egiteko:   
- Lantegia mikromatxismoa 
- Lantegia ligatzea

6. SAIOA (AZAROAK 15) 
FORMAZIOA HEZITZAILEEK HEZITZAILEAK 

Gizarte partaidetza komunitarioko formazio 
prozesua gauzatu ezina 
Prozesuaren ebaluazio partekatua



Adibide modura genero alderdia nola konpondu zen 
kontatuko dugu. 

Arazo honi erantzuten dioten irtenbideak 
bilatzen saiatzen dira, norbanakoaren moduan, 
feminismoa egunerokotasunean lantzen, baita 
talde moduan ere. Azken honetarako, gizonen 
kontzientziazioa, partaidetza eta inplikazioa 
sustatzera bideratutako formazio formal 
bat eskaintzen da, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren alde. Formazio horretara 
gizarte bazterketa egoeran edo egoteko 
arriskuan dauden pertsonen arretarako 
zentroetako hezitzaileak nahiz erabiltzaileak 
doaz.

Saio honen ondoren ondorioztatzen da 
jardunaldia hezitzaileentzat interesgarria izan 
dela, baina zentroetako erabiltzaileentzat 
interes gutxi edo ezer piztu duela, gai aldetik 
bai erabilitako hizkuntza aldetik urrun geratzen 
zaielako.

Formazio honen emaitzen azterketak bi 
jarduera eremu desberdintzea posible egiten 
du: alde batetik, gatazka egoerak partaideen 
artean ematen direnean, eta, beste aldetik, 
profesionalen artean ematen direnean. Honek 
erronka berri bat inplikatzen du gizarte 
zerbitzuetako profesionalentzat. Nola landu 
maskulinitatea eta feminismoa partaideekin?

Hurrengo saioan galdera hau erantzuten 
saiatzen da. Horretarako taldean lan egiten da 
eta gaia erabiltzaileei gerturatzeko dinamikak 
planteatzen dira, gertukoa eta erraza den 
hizkuntza bat bilatuz, egoera errealetatik 
abiatuz, irtenbide eta hausnarketa espazio 
komunak planteatuz.

Horrela bi lantegi elaboratzen dira, lehenengoa 
ligatzeko ditugun moduen ingurukoa; 
bigarrena, mikromatxismoak bezala 
identifikatzen dugun horren inguruan, hain 
barneratuak ditugun jarrera matxistak baino ez 
dira eta ez dira horrelakotzat hartzen.

Adierazpen askatasun hau, elkarren arteko errespetuan 
oinarritua beti, epairik gabe, aniztasunean berdinak garela 
ulertuz, partaideen artean konfiantza sortzen laguntzen 
dute, barrukoagoak diren uneak partekatzea posible eginez, 
komunitatea ehuntzen duten loturak benetan sendotzen 
dituzten horiek.

Modu honetan, ideiak eta ametsak komunean jartzen hasten 
dira, eta partekatutako arazoak ere identifikatzen dira. 
Gatazka sortzen diguten horretan oinarritzen diren arazoak; 
jatorria argitu behar duten arazoak, erantzun bateratu bat 
eman ahal izateko. Honetan egiten dun lan taldeak hurrengo 
saioetan. Horretarako, ariketa bat egiten da, gauzatuz: 

- Egoera deskribatu

- Gatazkaren ondorioak aztertu

- Bizitako emozioak deskribatu

Ariketa honen ondoren bi gatazka-zergati nagusi 
identifikatzen dira: komunikazioaren kudeaketa eta jarrera 
matxistak, askotan naturalizatuak gure eguneroko jarrera eta 
egitekoan.

Ildo honetan, formazio prozesuan zehar generoaren 
inguruan sakontzeko beharra behatzen da, parte-
hartzaileak konturatu arren ezinbestekoa dela barneratzea 
genero ikuspegia inklusio  eta gizarte akonpainamendu 
prozesuetan, emakumeen eta gizonen beharrak eta 
abiapuntuak desberdinak direla kontuan hartzeko, hezitzaile 
bezala horren inguruan lan egiteko tresnak falta dituzte. 

Komunikazioari aurre egiteko metodoei dagokionez, eta 
proposatutako bibliografia esku artean hartuta, komunikazio 
ez bortitza lantzea eta Buen Decir-en tolteca metodoa 
aplikatzea erabakitzen da, hitzean apartekoa izatea 
inplikatzen du.

Horrela, formazio programaren metodologia eta gaiak 
hautemandako beharretara egokituz,  modu bateratuan bi 
arazo hauen inguruan hausnartzera eta irtenbide bateratu 
baten bilatzera ekiten zaio; erronka berriak identifikatzea eta 
lanean jarraitzeko arrazoiak bilatzea posible egiten du.

E L K A R  Z A B A L D U Z



Azken saioan, eta hasierako planteamendua berriz ere 
esku artean hartuta, bi lantegi hauek abian jarri nahi ziren. 
Hauetatik abiatuz saiatu nahi zen identifikatzea

- gakoak programan parte hartu ez duten lankideak 
formatzeko

- gomendioak ikaskuntza kolektiboen hausnarketa 
eta sistematizazioa barneratzeko beraien ohiko lan 
prozesuetan 

- gakoak eskuratutako ikaskuntzak sozializatzeko eta 
errepikatzeko, Euskal Herriko gizarte esku-hartze 
eremuko beste profesionalentzat

Hala ere, asistentzia gabezia dela-eta formazio hau bertan 
behera gelditu da eta taldea hausnarketa kolektibo bat 
burutzera inplikatzen da prozesu guztia ebaluatzea posible 
egiten duena, bere arrakasta eta hobetu beharrekin.



MIKROMATXISMO LANTEGIA
Egunero toleratzen ditugun egoeren aurrean aurkitzen gara, normaltzat hartzen ditugulako, baina barru-barruan deseroso 
sentiarazten gaituzte. Zuzenean gure sexuarekin zerikusia duten gaiak dira, emakume edo gizon izateak gizartean esleitzen 
diguten rola eta gure portaera nolakoa izatea espero den modua baldintzatzen duelako.

Hala ere, egoera normalizatu hauek inkontziente moduan ezkutatzen ditugun egoera matxistak izaten jarraitzen dute. 
Horregatik, beharrezkoa da, hauek ekidin eta identifikatzen ikastea.

Lantegi honek hausnarketa ariketa bat proposatzen du toleratu ezin beharko liratekeen egoera, esaldi eta portaeren inguruan.

SARRERA.  
Mikromatxismoaren gaineko bideoa
Sarrera modura 2-3 minutuko bideo bat jarriko da mikromatxismoen inguruan,  
Cambia el Trato kanpainako bideo bat. 
Ikusi ondoren taldearen iritziak jasotzen dira. Zer iradokitzen digu? Antzeko egoerak bizi izan ditugu?

DESKRIBAPENA 

Mikromatxismoaren gaineko bideoa

Esaldi edo egoera sexistak identifikatu. 
Kokatuta gauden espazioa bitan banatzen dugu. Alde bat 
gure adostasuna adierazteko balioko digu, eta bestea, gure 
desadostasuna adierazteko. Esaldiak banaka irakurtzen dira 
eta partaide bakoitza zein aldetan kokatzen den aukeratzen 
du. Ondoren aukeraketa arrazoitu beharko dute.

Bizitako egoerak.  
Bizitako egoerak deskribatzen dira, horietan matxismo 
egoerak identifikatuz.  
Parte-hartzaile guztien artean bat aukeratzen da eta 
proposamen bat egiten da irtenbidea bilatzeko.

DENBORA

5-10 minutu

30 minutu

45-60 minutu

25-30 minutu 
egoera pentsatzeko

25-30 minutu 
irtenbidea adierazteko

MATERIALA 

Bideoa #CambiaElTrato

Zinta isolatzailea 
2 kartulina

Papera 
Boligrafoak



1 ARIKETA. 
Esaldi edo egoera sexistak identifikatu
Lantegia dinamizatzen dutenek prestaketa aurretiko lan bat burutzen dute, sexistak izan daitezkeen esaldiak identifikatzeko.
Lantegia gauzatzen ari den espazioa bitan banatzen da. Alde bat gure adostasuna adierazteko balioko digu, eta bestea, gure 
desadostasuna adierazteko. Partaide bakoitza alde batean edo bestean kokatu beharko da esaldia irakurri ondoren eta bere 
erabakia arrazoitu beharko du. 

1 ESALDIA  
Eskerrak Mari Domingi sartu duten Olentzeroren bikote bezala

1 EGOERA 
Bi mutil eta neska bat futbol partida bat ikusten. Epaileak falta adierazi du eta mutiletako batek dio:

- Hori penalti garbia da! Zuek zer diozue? 
Nonbait sexismoa ikusten duten pertsonak alde batera, eta besteak, bestera

KONTUAN HARTU  
BEHARREKO ALDERDIAK
Historia, zientzia, herriko, politiko erreferenteen garrantzia, maskulinoak izateko joera dute  
Hizkuntzaren garrantzia. Irakurketa proposamena:  
Emakundeko Dokumentua: Hizkuntza, hitzak baino gehiago. Hizkuntzaren erabilera ez sexistarako proposamenak

2 ARIKETA 
Bizitako egoerak
Pertsonek noizbait deseroso sentiarazi dieten bizitako egoerak deskribatzen dituzte.  
Pertsona guztien artean bat aukeratzen da eta eztabaida hasten dute, egoera hauetan portaera matxistak identifikatzeko 
helburuarekin. Ondoren, egoera konpontzeko proposamen bat egiten da, posible bada konfrontaziorik gabe, bortizkeriarik gabe.

1 ADIBIDEA  
Parte-hartzaile batek hezitzaile emakume bati sendatzeko eskatzea, ziur emakumeak hezitzaile gizonak baino hobeto 
egingo duelako.

 
KONTUAN HARTU  
BEHARREKO ALDERDIAK
Konfrontazio ezaren bilaketa 
Komunikazio ez bortitza
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LANTEGIA LIGATZEA
Batzuetan, gustuko dugun pertsona batengana gerturatzeko saiakeran gerta daitezkeen gaizki-ulertuek tentsio egoerak sor 
ditzakete. Ez dakigu elkarrizketa nola hasi, ez dugu asmatzen erabilitako hitzetan, edo gehiegi hitz egiten dugu, zalantza eta 
zezeldu egiten dugu ziurtasun gabezia sentsazioa emanez. Asko dira eman daitezkeen kasuak, eta ezberdinak irtenbideak eta 
baliabideak honi aurre egin eta ahalik eta hobekien egiteko.  

Lantegi honetan hiru eszena ezberdin planteatzen dira, protagonistetako bat ligatzen saiatuko da. Eszena bakoitzean bi 
partaide egongo dira, bakoitza paper ezberdin bat interpretatuz, aurretiko egoera pertsonal batetik abiatzen dena.

DESKRIBAPENA

Hiru eszena ezberdin planteatzen dira,  
protagonistetako bat ligatzen saiatuko da

DENBORA

30 minutu egoera 
bakoitzeko

5 minutu 
interpretatzea 
tokatzen zaizun 
papera prestatzeko 

15 minutu 
interpretatzeko

10 minutu 
eztabaidarako

MATERIALA

Kartulinak 
Errotulagailuak 
Guraizeak 
Boligrafoak
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EGOERA 1.  
Ligatu KZ Gunean

 
PERTSONA 1

Pertsona bat ezagutu duzu KZ Guneko ikastaro batean eta berarekin gelditu nahi duzu ikastarotik kanpo.
Zurekin geratu nahi duen galdetu behar diozu, oso gustuko duzulako. Urduritu egiten zara eta zentzu gabeko 
galdera errazak egiten dizkiozu Word programaren inguruan. 
Zure gerturatze saiakerak emaitzarik eman ez duenez lagun batekin kontsultatzen duzu. 
Zure lagunaren aholkuak jarraitzen dituzu.

PERTSONA 2

Pertsona bat ezagutu duzu KZ Guneko ikastaro batean eta zurekin gelditu nahi du ikastarotik kanpo.  
Iraganean zure aurreko bikoteekin esperientzia txarrak izan dituzu, beraz, ez duzu jarrera ona  
adierazten aukera bat emateko.  
Lehen kontaktu horrek harritu egiten zaitu eta ez dakizu ongi nola erreakzionatu. 
Baloratu eta eskaerari erantzuna eman. Zure erabakia da.

PERTSONA 3

Bi pertsonen laguna zara. 
Badakizu P1 P2 gustuko eta berarekin gelditu nahi duela.  
Baina kontuan hartu behar duzu P2 bere aurreko bikoteekin esperientzia txarrak izan dituela. 
P1 aholkatu beharko duzu P2rekin nola geratu beharko lukeen esateko.  

KONTUAN HARTU  
BEHARREKO ALDERDIAK 
 
Erabakiak inplikatuta dauden bi pertsonek hartu behar dituzte. 
EZ erantzuteko lasaitasuna eta segurtasuna izan. 
Norberaren eta beste pertsonaren denborak errespetatu.



EGOERA 2.  
Ligatu kiroldegian

 
PERTSONA 1

Kiroldegian zaude. Ariketa bat egiteko laguntza behar duzu eta gimnasioko pertsona bati eskatzen diozu la-
guntza. Arretatsua eta adeitsua da, eta erakarria sentitzen zara.  
Lagun bati aholkua eskatzen diozu, beste pertsonak interes gehiegirik adierazi ez duelako. Kontuan hartu urduri 
jartzen zarela, usain txarra duzu, izerditan zaude, totelka hitz egiten duzu. 
Zure lagunaren aholkuak aplikatu.

PERTSONA 2

Kiroldegian zaude. Ariketa batera laguntza eskatzen dizute eta adeitasunez egiten duzu.  
Zure sentimendu-egoerari dagokionez, hasiera batean ez duzu erlazio bat mantendu edo hasi nahi. 

PERTSONA 3  
 
Zure lagunak aholkua eskatzen dizu gimnasioan ezagutu duen pertsona batengana gerturatzeko. 
Lasaitzeko eta izotzaldia urtzeko aholku baliagarri batzuk eman (arnasa hartu, txiste bat kontatu,  
une bakoitzeko espazioa eta denbora gorde/errespetatu…). 

KONTUAN HARTU  
BEHARREKO ALDERDIAK 
 
Intseguritatea: konplexuak, ezberdinak gara, itxura fisikoa, autoestimua… 
Espazio eta une ezberdinen bilaketa. 
Laguntza eta aholkuak lagunen artean.



EGOERA 3.  
Ligatu sare sozialen bidez

 
PERTSONA 1

Sare sozial baten bidez pertsona bat ezagutzen duzu eta bere telefono zenbakia ematea lortzen duzu. 
Bere zenbakia eman dizu eta modu argian interpretatzen duzu adiskidetasuna baino zerbait gehiago nahi duela. 
Mezu asko bidaltzen dituzu, etengabe, egiten ari zaren guztia kontatuz.  
Kezkatuta zaude. Zergatik ez duzu erantzunik jaso? Saiatzen jarraitzen duzu, baina ez duzu ezer lortzen.  
Lagun batengana joatea erabakitzen duzu aholku bat eman diezazun.  
Aholkua baloratu eta bidal iezaiozu beste mezu bat.

PERTSONA 2

Sare sozial baten bidez pertsona bat ezagutzen duzu. Zenbakia eskatzen dizu eta ematea erabakitzen duzu.
Mezuak iristen zaizkizu etengabe, eta itota sentiarazten dizu.  
Ez erantzutea erabakitzen duzu eta alde batera geratzen zara.  
Iristen zaizun azken mezua ezberdina da. Baloratu eta erantzuna eman.

 

PERTSONA 3

Zure lagunak sare sozial baten bidez pertsona bat ezagutu duela esaten dizu.  
Etengabe mezuak bidaltzen ari zatzaizkiola eta erantzunik ez duela jasotzen esaten dizu.  
Aholku bat eman.

KONTUAN HARTU  
BEHARREKO ALDERDIAK 
 
Mugak jartzen jakin behar da. 
Pribatutasuna sare sozialetan. 
Aurrez aurreko topaketen garrantzia. 
Beste pertsonaren benetakotasuna egiaztatzea.
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FORMAZIO EREDU  
HONEN INDAR-GUNEAK 
 
Formazioaren formatua eta metodologia ezberdinak izateak 
prozesu erraz eta informal bat burutuz 

- Partaidetza sustatzen eta eztabaida eta 
hausnarketarako espazioak sortzen ditu 

- Zentroen eta profesionalen arteko elkarren arteko 
ezagutza posible egiten du, partaideen artean 
konfiantzako komunitatea eta loturak sortzea 
erraztuz

- Errutinatik ateratzen laguntzen du, espazioak beste 
pertsonekin partekatuz eta eguneroko arazoei 
irtenbideen ikuspegia eta bilaketa zabalduz

- Esperientzien eta bizipenen elkar trukea sustatzen 
du, zentroetako lana aberastuz 

FORMAZIO EREDU  
HONEN HOBETU BEHARRAK
Denboren errespetua oinarrizkoa da,  
horregatik proposatzen dira: 

- denbora gehiago eskaini landutako gaiak sakontzeko, 

- saioen arteko denbora murritzagoa izatea; hau da, 
formazio intentsiboagoa egitea

Gai hauek lantzeko tresna gehiago sortzeko beharra 
detektatzen da 

Modu oso positiboan baloratzen dira zaintza eta emozioen 
ikuspegia, beraz, norberaren bizipenetan sakontzeko 
denbora gehiago emateko beharra detektatzen da

KONKLUSIOAK:  
NOLA EGIN ARRAKASTATSUA 
(AUTO)FORMAZIO 
PROZESU BAT

Autoebaluaziotik eta prozesuaren azterketatik ateratako 
ikaskuntzetatik, partaide guztiek bat egiten dute, mota 
honetako formazioak beharrezkoak direla hezitzaileentzat, 
elkarren arteko ezagutza errazten eta arazo komunen 
aurrean irtenbide bilaketa errazten dutelako, bat eginez eta 
indarrak aurrezten.

Era berean, esperientzia bizi ondoren, taldearen konklusioak 
Herri Hezkuntzaren ikuspegi pedagogikotik planteatzen 
diren horien antzekoak dira, denborak errespetatzea eta 
leku hautaketa prozesuaren oinarrizko alderdi bat dela 
nabarmenduz, baita konfiantza eta lan kolektiboa indartzen 
duen metodologia bat aukeratzea ere.

Hurrengo taulan alderdi horiek jasotzen dira. Taula honek, 
alde batetik, mota honetako prozesuetan identifikatutako 
indar-guneak adierazten ditu; eta, beste aldetik, hobetu 
beharrekoak prozesua arrakastatsua izateko.
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FORMAZIO PROZESUAK 
ARRAKASTATSUAK IZATEKO 
HAINBAT GAKO
Ildo horretan, esperientzia esperimental honen ondoren, 
hainbat gomendio eman daiteke gure (auto)formazio 
prozesuak hobetzen eta sendotzen joateko, eta mota 
honetako prozesuak gure lan egoitzetan errepika daitezen, 
guretzat aparteko ahalegin bat izan gabe:

- Formazioak lan-orduetan burutzea eta baldintza 
berdinetan 

- Prozesu hauek formazio bezala barneratu 
(nahitaezkoa edo aukerazkoa)

- Formazioak gauzatu laneko egoitzan bertan

- Formazioen alde egin edo erraztu sartutako orduak 
konpentsatuz 

- Mugak jarri modu kontzientean, prozesua luzatu ez 
dadin eta saioan denboran zehar banatu ez daitezen 
kontrolatuz

Beraz, ondoriozta dezakegu, funtsezkoa dela zaintza eta 
erlazioei arreta jartzea, pertsonen zein lan taldeen denborak 
eta erritmoak errespetatuz; errespetu honek konfiantza eta 
lan kolektiboa posible egiten dute, komunitate inklusibo eta 
ekitatiboen oinarria.

‘HEZITZAILETIK HEZITZAILERA’ 
ESPERIENTZIA PRAKTIKAN  
JARTZEA ZAILTASUNAK

- Barne komunitatea: funtsezkoa da lantaldetan 
lehenengo barne konfiantza lantzea, adibidez, 
taldeetara pertsona berriak sartzen direnean, bere 
inplikazioa errazteko mota honetako ekintzetan

- Ordutegiak: lantegiak lan orduetan ez egiteak 
partaidetza zailtzen dute, ohiko lan orduetatik kanpo 
aparteko ahalegin bat inplikatzen duelako

- Espazioak: lantegiak lantokian ez egiteak partaidetza 
zailtzen dute, leku ezezagun edo gutxi ezagutzen 
duten leku batera joatea eskatzen duelako 

- Komunikazioa: lantegia lankideei komunikatzeko 
moduekin ez zen asmatu, landu beharreko gaia ez 
zen argi geratu, ezta honek zuen garrantzia ere, 
ondorioz, saiora jende gutxi bertaratu zen



Paradigma honetan, zerbitzuak orientatzen dira, dagoeneko 
ez asistentzialismo hutsari, erabiltzaileak zerbitzuen 
hartzaile pasiboak diren horretan, pertsona hauei tresnak 
ematea baizik beraien bizitzen gaineko protagonismoa 
eskuratzeko, parte-hartzaile eginez eta eragiten dieten gai 
horien inguruan erabaki hartzean inplikatzea sustatuz, baita 
komunitatean duten beraien partaidetzaren inguruan (ikusi 
‘Gizarte Partaidetza’).

Arreta ereduan aldaketa honek, gizarte zerbitzuetako 
profesionalak bizi-prozesu horien laguntzaile eta 
errazten duten horietan bihurtzea da. Ildo honetan, 
akonpainamendua lan egiteko modu bat izango litzateke, 
pertsona ahula edo baztertua dagoena (pertsona lagundua) 
gizarte barneraketako bere ibilbidea egiten du laguntzaile 
aditu baten laguntzarekin (gizarte hezitzailea), aholkua 
eta orientazioa eskainiz; bidea errazten duen pertsona bat, 
bitartekoak eta baliabideak aurkitzen lagunduz asistentzia 
sarean, bai barruan bai kanpoan; erabakitzeko ahalmena 
pertsona lagunduaren esku uzten du. Hau da, erabaki eta 
aldaketako subjektu aktiboa pertsona ahula edo bazterketa 
arriskuan dagoen pertsona da. Horrela, erraztasunean 
oinarritutako eredu bat orientatzeko jarduera printzipioak 
izango lirateke:

- Pertsonaren ametsak eta helburuak babestu

- Pertsonaren erlazio sozialak eta pertsonartekoak 
babestu

- Pertsona bere komunitate edo lurraldearekin 
konektatu eta lotu

- Entzute aktiboa eta ikaskuntza etengabea esku-
hartzeko prozesu guztian zehar

- Erabiltzaile eta profesionalaren arteko afinitatea 

- Komunikazioa, koordinazioa eta hausnartzeko 
gaitasuna esku-hartzeko prozesu guztian zehar

- Erreferentziako profesionalaren rolen eta 
erantzukizunen zedarritze argia

Ildo honetan, errazten duenak ez duela agintzen 
nabarmendu behar da, partaidetza sustatzen eta bultzatzen 
du, betiere pertsonen beharren eta denboren errespetutik, 
prozesu bakoitzean gaitasun pertsonalen garapenean 
intzidentzia eraginez.

GIZARTE 
PARTAIDETZA
Emaús Gizarte Fundaziotik Gizarte Partaidetza ulertzen 
dugu tresna bat bezala, aktibazio inklusiboko estrategiak 
barneratzen dituzten eta herritartasunaren ariketa errazten 
duten jarduera horien egituraketarako. Partaidetzak prozesu 
bezala posible egiten du gizarte bazterketa egoeran edo 

KONTZEPTU  
GAKOAK 
Jarraian, hainbat urteko lana eta hausnarketetan zehar 
hautematen joan garen hainbat kontzeptu adierazten 
ditugu, eta formazio prozesu honen orientaziorako  
gako izan dira.

GENEROA
Genero ikuspegiak emakumeen eta gizonen arteko 
funtzioak eta erlazioak modu kritikoan zalantzan jartzen 
laguntzen digu, oreka gabezian eragiten duten faktore 
ezberdinak kontuan hartuta, beraien bizitza baldintzetan, 
boterea eta baliabideak, aberastasuna, lana eta norberaren 
denboraren gozatzea eskuratzean. Feminismoak, bere 
korronte guztietan, ikuspegi kritikoak eta errealitatearen 
ikuspegi ezberdinak eskaintzen dizkigula hegemonikoari 
dagokionez; nagusi den gizarte ereduagatik (maskulinoa, 
zuria, mendebaldeko eta heterosexuala) bultzatutako gizarte 
errealitate eta fenomenoak dekonstruitu, desikasi, zalantzan 
jarri eta esan nahi berria jartzen laguntzen digu.

Gizarte bazterketaren eremuan zentratuz, gizonei eta 
emakumeei ere modu ezberdinean eragiten diotela ikusten 
da, bazterketako ibilbideak ezberdinak dira generoaren 
arabera; hau da, emakumeak bazterketa egoeretara 
iristen dira generoak baldintzatutako arrazoi eta prozesu 
espezifikoen ondorioz. Hortaz gain, gizarte bazterketako 
espazio zehatz batzuetan emakumeen gainordezkaritza bat 
hauteman egiten da, eta azken urteetan, pobrezia egoeran 
dauden emakumeen kopuruaren gorakada progresibo bat 
eman da.

Ildo honetan, pertsonan oinarritutako arreta printzipioak, 
Gizarte Zerbitzuek jakinarazitako arreta ereduak, genero 
ikuspegia zeharkako moduan hartzea beharrezkoa egiten 
du, honek egoera ezberdinak kontuan hartzea posible 
egiten duelako bazterketa egoeran dauden gizonen eta 
emakumeen inguruan, esku-hartzeko fase guztietan zehar.

ERRAZTEA  
ETA AKONPAINAMENDUA
Gizarte bazterketako zergatien inguruko azterketek 
ondorioztatzen dute, hau ez dagoela zuzenean eta soilik 
erlazionatuta lan ordaindu gabeziarekin, pertsonen 
erlaziozko loturen hausturari lotuago baizik. Hori horrela, 
azken 20 urteetan zehar mendebaldeko herrialdeetako 
gizarte politikek gizarteratzearen eta aktibazio inklusiboaren 
paradigman aldaketa multzo bat esperimentatu dute, arreta 
indibidualizatuko eta pertsonetan oinarritutako eredu baten 
aldeko apustu eginez.



Beste alde batetik, moderatzaile edo dinamizatzaileak oso 
paper esanguratsua du eta arrazoi hori dela medio bere 
pisua minimizatzen saiatu behar du prozesuetan. Bere 
funtzio nagusienak izango lirateke:

- Prozesu guztian zehar partaidetza horizontal bat 
ematen dela ziurtatu

- Konfiantza eta segurtasuneko espazio bat sortu eta 
mantendu

- Partaidetza orekatu, gutxiago parte hartzen dutenei 
animatuz eta hitza behin eta berriz hartzeko joera 
dutenei kontrolatuz 

- Inor galdu ez dela eta taldea tokatzen zaion 
horretan zentratua dagoela ziurtatu

- Taldera itzuli adostutako puntuak aurkeztuz

- Denborak kontrolatu

- Lasaitu eta tentsio egoerak gainditzen saiatu

KULTURARTEKOTASUNA  
ETA IMMIGRAZIOA
Kulturartekotasuna erlazio eta elkarbizitza prozesuen 
oinarria dela esan daiteke. Egungoa bezalako gizarte 
testuinguru batean, jatorri eta kultura ezberdinetako 
pertsonak elkartzen diren migrazio prozesuek ezaugarritua, 
ezinbestekoa da adierazpen kultural ezberdinak onartzea 
eta hauenganako errespetuan euskarritzen den gizarte 
eredu bat eraikitzearen apustu egitea. Inor baztertua izango 
ez den eredu bat, bizi den tokiaren jatorri eta bizitza modu 
ezberdina izateagatik. Pertsonak guztiak elkarbizitzea 
posible dugun eredu bat, errespetatuz eta elkarren artean 
onartuz, erlazionatuz eta komunitate berdinekoak garela 
sentituz.

Horretarako, ezinbestekoa da beste pertsona den bezala 
onartzea eta errespetatzea. Onarpen honek ezberdintasun 
indibidual eta kolektiboak errespetatzea darama, eta, 
bereziki, pertsona oro berdintasunean dagoen izaki bat dela 
gizartean. Era berean, inguratzen gaituen kultura aniztasuna 
onartzea eta balioztatzea inplikatzen du, alderdi honek 
berdintasun hori bermatuko du; identitate indibidualaren 
garapenerako eta pertsonen arteko erlazioak sustatzeko 
ezinbestekoa den osagaia da.

Ildo honetan, kulturartekotasuna funtsezko bihurtzen 
da gizarte kohesionatu bat lortzeko, elkarren arteko 
errespetuan eta onarpenean oinarritutako gizarte bat, 
laguntza kolektiboan euskarritua, pertsona eta erakunde 
ezberdinak elkarlanean komuna den horren hobekuntzan 
lan eginez. 

arriskuan dauden pertsonen ikuspegia gainditzea eta 
beraietan pentsatzea parte-hartzaile terminoetan, hau 
da, erabaki hartzeko eremu ezberdinetakoak diren eta 
horietan parte hartzen duten pertsonena, komunitatean eta 
gizartean. 

Ildo honetan, garrantzitsua da partaidetza helburu bezala 
bakarrik ez ulertzea, bitarteko bat bezala baizik, ahalduntze 
pertsonaleko eta kolektiboko prozesuak sortzea posible 
egiten duena, partaideak gizarte eraldaketarako eragile 
bezala aintzat hartzea eta aintzat hartuak izatea. 

Horregatik, gizarteratzeko eremutik gako bihurtzen da 
bizipen esperientzia hauen errazten eta sendotzen dituzten 
elementu horietan eragitea. Era berean, garrantzitsua 
da prozesu hauek bideratzea hurbileneko ingurune 
komunitariora, arreta emandako pertsonen sare sozialen 
hobekuntza eta hedapena hobetzea posible egiten 
duelako, ezagutzak eskuratzeko aukera, esperientziak eta 
inplikatutako pertsona eta kolektibo guztientzat erlazio 
aberasgarriak eskaintzen dituzten heinean.

DINAMIZAZIO ROLAK ETA 
KONPETENTZIAK
Partaidetzaren aldeko apustu bat egiteak berrikustea 
eskatzen du talde bati bizia ematen dioten dinamika, 
egitura eta funtzionatzeko modu guztiak birplanteatzea, 
beharrezkoa izango balitz. Horrelako aldaketa batek 
topaketak, erabaki hartzeak, barne komunikabideak, 
ahalduntze prozesuak eta taldea osatzen duten pertsonen 
artean ematen diren botere erlazioen azterketa antolatzen 
diren moduak barneratzen ditu. Horrez gain, beharrezkoa 
da ere dagokion garrantzia baino gutxiago ematen diegu 
hainbat alderdi birplanteatzea, adibide bezala, barne 
komunikazioa, erabilitako hizkuntza edo jardueren lekua eta 
ordua bezalako oinarrizko gaiak. 

Desadostasunak eta botere erlazioak hainbat gizarte 
gaien eragina dute: generoa, ikasketa maila, jatorriak, 
etab. Arrazoi hau dela eta, ohiko antolakuntza moduetan 
erortzea saihestu beharko genuke ahal den neurrian, 
arrazoian oinarrituak, eta beste adierazpen modu batzuei 
espazioa utzi, pertsona guztiak eroso sentitzen diren eta 
modu berdinean parte har dezaketen. Hau da, gure prozesu 
parte-hartzaileek emozioei, sentsazioei, erlazioei, ez-ahozko 
komunikazioari lekua eta denbora emateko gai izan behar 
dute.

E L K A R  Z A B A L D U Z



KOMUNITATE INKLUSIBOAK  
ETA EKITATIBOAK 
Komunitate bezala ulertzen dugu identitate kolektibo 
bat partekatzen duten pertsona talde horiek eta 
elkarrekikotasun printzipioagatik gidatzen dira. 
Elkarrekikotasuna, komunitatearen oinarrizko printzipio 
bezala, pertsona guztiek zerbait emateko dutela eta jasotzea 
ere behar dutela onartzea da, ongizate komunaren bilaketan, 
ondorioz, estuki lotuta dauden pertsonak dira. 

Komunitate orok pertsonen oinarrizko beharrak asetzea 
posible egiten du modu eta gradu ezberdinean, horien 
artean nabarmenduz pertenentzia zentzua, aintzat hartzea 
eta babes eta segurtasun sentimendua.

Horrela, komunitate eraldatzaile inklusibo eta ekitatiboen 
inguruan hitz egiten dugunean, ekitatea justizia 
kontzeptuari eta eskubideak betetzeari lotuta ulertzen 
dugu, berdintasunaren sustapena eusten duen alderdia 
bere dimentsio guztietan. Beste aldetik, inklusioa, zaintzaren 
etikara eta gizarte kohesioko aukerara lotua, gizarte batean 
partaidetza osoko gaitasuna eta aukera eusten ditu. 
Gizarte egiturak berrantolatzea da aniztasuna onartzetik 
eta politizaziotik. Era berean, gainerako pertsonen behar, 
desira eta zailtasunekin enpatia eta elkartasuna da; bereziki, 
sistemaren barruan diskriminazio eta zapalkuntza gehien 
jasaten duten pertsona eta herri horiekin.

Hortaz gain, komunitate inklusibo eta ekitatiboek 
funtzionamendu eta antolakuntza praktiken bilaketa 
kolektiboa inplikatzen dute, komunitateko pertsona eta 
kolektibo guziekin eta guztientzat ondorengoak bermatzen 
dituena: zaintzak; ongizatea; asoziazio-partaidetza, 
esanguratsua eta solidarioa; eskubideak eta aukera 
berdintasuna.

Ildo honetan, Bizitzaren Jasangarritasuna terminoa sortzen 
da mugimendu ekologista eta feministaren arteko sinbiositik 
eta gizarte gaien erdigunean bizitza bere osotasunean 
jartzen du. Gizarte pentsamendu klasikoaren korronteen 
aurrean zuzenean zalantzan jartzea da, hauek beti izan dute 
joera gai ekonomikoak eta politikoak eztabaidaren erdian 
jartzeko.

SARE-LANA
Sare-lanak prozesu ezberdinak garatzeko modu inklusiboa 
bat eratzen du, parte hartzen duten pertsona eta kolektibo 
guztien partaidetza eta entzutea bermatzen duelako. 
Sarean lan egitea apustu politiko bat da, eraldatzaile 
nahitasun batekin, eredu tradizionalaren ezberdina den 
antolatzeko modu baten aldeko apustu egiten duelako; 
delegazionismotik, ordezkatzen duen demokraziatik, 
konpetentziatik, erantzunkidetasunera, demokrazia 
parte-hartzailera, aniztasunen inklusiora, lankidetzara eta 
konfiantzara doan eredu bat. Apustu honek kultura aldaketa 
bat darama eta horregatik, prozesu pedagogiko, pertsonal 
eta kolektibo bat eratzen du.

Elementu eta ekarpen desberdinez elikatzen denez, sare-
lanak eredu kontrahegemonikoen eraikuntzari sendotasun 
handiagoa ematen dio, ekintzen antolakuntza bertatik 
eraikitzen diren ereduak eta pertsona eta ingurunea erdian 
kokatzen dutenak. Beste kolektiboekin koordinatzeko eta 
burututako ekintza eta prozesu multzoari koherentzia 
bat bilatzeko beharraren ondorioz, sare-lanak ikaskuntza 
prozesu bat eratzen du, erlazio, komunikazio, partaidetza 
eta erabakitze berriak eta eraldatzaileak dekonstruitzea, 
sortzea, berreskuratzea eta berrikustea posible egiten duena. 
Horrez gain, afektu eta zaintzen kudeaketa modu ezberdinak 
entseatzea posible egiten du, baita ezberdintasunen eta 
gatazken kudeaketa ere.

Ildo honetan, baieztatu daiteke sare-lanak prozesu komun 
eta eraldatzaileak eraikitzeko eta elikatzeko modu inklusibo 
bat osatzen duela, duen gaitasun biderkatzailearen ondorio, 
gizartean eragin erreal bat izan dezakete.

E L K A R  Z A B A L D U Z



ESS barruan pertsona erdigunean jartzen duten hiru 
eredu ezberdin desberdindu daitezke, eskubidedun 
subjektua baino gehiago. Hiru eredu hauek elkarren artean 
erlazionatzeko joera dute, beti horrela ez den arren.

- Bidezko Merkataritza

Bidezko Merkataritzak merkatu egiturak eta 
praktikak eraldatzea bilatzen duen merkatu eredu 
bat da, pertsona behartsuen eta desabantaila 
egoeran dauden pertsonei zuzendua, bereziki 
Hegoalde Globalean, berdintasunean eta 
gardentasunean oinarritutako merkatu-
kolaborazioen eraikuntzaren bitartez. Ohiko 
merkatuari alternatibak erakutsiz eta lobbing beste 
modu batzuk, Bidezko Merkataritzak herritarrak 
ahalduntzen ditu presioa egiteko prozedura 
justuetan oinarritutako nazioarteko merkatu-
sistema baten alde.

- Elikadura Burujabetza

Elikadura Burujabetza herrien eskubidea da 
elikadura osasuntsu eta egoki bat izateko, metodo 
ekologiko eta jasangarrien bidez ekoitzia, baita 
elikadura eta nekazaritza-sistema propioak 
erabakitzeko eskubidea ere. Merkatuen eta 
multinazionalen eskakizunei erantzun ordez, 
elikagaia ekoizten, banatzen eta kontsumitzen 
dutenen aspirazioak eta beharrak elikadura 
politiken eta sistemen erdigunean jartzen ditu.

- Ekonomia Soziala

Kapitalaren logikaren, etekin maximoaren 
bilaketaren eta esfera publiko eta pribatuen 
merkantilizazio gorakorraren aurrean, Ekonomia 
Sozialak ekoizpen, banaketa, kontsumo eta 
finantzazio erlazioak eraikitzea bilatzen du, 
justizian, lankidetzan, elkarrekikotasunean, eta 
elkarren arteko laguntzan oinarrituak, esperientzia 
ezberdinak bilduz ekonomia egiteko bere etapa 
guztietan (ekoizpena, banaketa, kontsumoa eta 
aurrezkia). Ekonomia Sozialak bere jatorria izango 
luke lehen kooperatiba, mutualitate eta elkarteetan. 

EKONOMIA SOZIAL 
ETA SOLIDARIOA (ESS)
Kontsumo Kontziente eta Arduratsua da egungo ekoizpen 
eta kontsumo eredua zalantzan jartzen hasten den hori eta 
pertsona bezala ditugun gure beharrak berriz planteatzea; 
eta, ondasunen, elikagaien eta zerbitzuen kontsumoko gure 
ohituretan murrizketa eta aldaketa batekin jarraitzen du. 
Alternatiba jasangarriak, bertakoak eta gertukoak sustatzea 
bilatzen du, hauen ekoizpenean eta garraioan gertatzen den 
ingurumen eragina minimizatzeko helburuarekin. Hortaz 
gain, kritikoa da pertsonen, herrien, ipar eta hego artean 
eta emakumeen eta gizonen arteko gizarte desberdinkeriak 
iraunarazten dituen sistema batekin. Hori guztiarekin 
gizarte aldaketa bat sustatu nahi du, desberdinkeria horiek 
areagotzen ez dituen ekoizpen eta kontsumo eredu baten 
bidean eta solidarioa, justua eta ekitatiboa izatea.

Ildo honetan, Ekonomia Solidarioa ikuspegi eta praktika 
bat bezala ulertzen dugu, aldarrikatzen duena ekonomia 
bide bezala, ez helburu bezala, garapen pertsonalaren eta 
komunitarioaren zerbitzura. Hau da, pertsonen eta gure 
gizarte ingurunearen bizitza kalitatearen hobekuntzaren 
alde egiten duen tresna bat bezala, pertsona eta 
komunitatea sistemaren erdian kokatuz. Ekonomia 
Solidarioa aurrera egiten ari da ekosistema alternatibo 
bat eraikitzen, geroz eta aberatsago eta konplexuagoa, 
jarduera ekonomiko tradizionalaren eta bere engranaje 
guztien espektro ezberdinak hartzen ditu (ekoizpena, 
merkaturatzea, finantzaketa eta kontsumoa). Kontsumo 
Kontziente, Arduratsua eta Eraldatzailearen eskutik ESSko 
eragileen arteko erlazioak oinarritzen dira elkartasuna, 
elkarrekikotasuna, justizia soziala eta elkarrekiko 
laguntzako premisetan, ondorioz, ezinbestean, sarean eta 
kolaboraziozko moduan artikulatzeko beharra sortzen da.



IZENBURUA  
MODELO INCLÚE.  
La apuesta por una atención de calidad en el ámbito de la inclusión social

ARGITALPEN URTEA 
2015

NON AURKITU 
http://www.emaus.com/pdf/1-%20Modelo%20INCLUE.%20vers%20cast..pdf

KONTZEPTU GAKOAK 
Erraztea eta akonpainamendua  
Gizarte Partaidetza 
Dinamizazio rolak eta konpetentziak 
Komunitate Inklusiboak eta Ekitatiboak

ERREFERENTZIA MATERIALAK

IZENBURUA  
AMETSEKIN.  
Amesten ditugun herri eragileak, nahi dugun eraldaketarako

ARGITALPEN URTEA  
2016

NON AURKITU  
http://www.emaus.com/pdf/EuskeraFinalAmetsEkinWeb.pdf

KONTZEPTU GAKOAK  
Gizarte Partaidetza 
Dinamizazio rolak eta konpetentziak 
Erraztea eta akonpainamendua

IZENBURUA  
MANUAL INCLÚE.  
Una herramienta para la aplicación de un nuevo enfoque en la atención a personas en 
situación de exclusión social

ARGITALPEN URTEA 
2015

NON AURKITU  
http://www.emaus.com/pdf/2-%20ManualINCLUE.%20vers%20cast..pdf

KONTZEPTU GAKOAK  
Erraztea eta akonpainamendua  
Gizarte Partaidetza 
Dinamizazio rolak eta konpetentziak



Praktika egoki bezala identifikatutako proposamen berritzaile ezberdinen azterketatik 
eta integraziotik abiatuz, eta praktikaren inguruko hausnarketa eta azterketa prozesu 
parte-hartzaile baten bidez, ikuspegi berri bat hartzea posible izan da gizarte esku-
hartzeko prozesuak aurrera eramateari dagokionez, pertsonan zentratutako arreta 
modelo bat garatuz. Txosten honek gizarte bazterketa egoeran edo arriskuan dauden 
pertsonen arretarako modelo berritzaile horrek izan dezakeen oinarri teorikoa jasotzen 
du, genero ikuspegia barneratzeari eta marko teoriko honen testuinguratzeari arreta 
berezia eskainiz; programa edo ekimen multzo bat deskribatzea praktika egoki bezala 
hartu diren eta aurretik adierazitako kontzeptuzko elementuak jasotzen dituztenak; 
eta, azkenik, gizarte bazterketaren balorazioa eta diagnostikorako tresna multzo bat 
deskribatzea.

AmetsEkin prozesua, GEZKIrekin (UPV/EHU) partzuergoan, gizarte mugimenduen 
antolakuntza eta partaidetza moduen zer politikoa eta praktikoa eraikitzen zentratu da.

Prozesu honetatik ateratako ikaskuntzetan oinarrituta eta kontziente garela benetako 
gizarte eraldaketa bat lortzeko, lehenengo, parte hartzen dugun taldeetako barne 
antolamendu modu berriak probatzen hasi behar dugula. Eskuliburu honek 
antolamendu pedagogia bat erraztu nahi du, barne prozesuen eta gure taldeen 
helburu eraldatzaileen arteko koherentzia bat bilatzen duena. Bai argitalpenak bai 
prozesuak oinarri bezala hartzen dute parte-hartzea, gizartea osatzen duten eragile 
guztien artikulaziorako, bai helburu komunak lortzeko bai  garapen komunitarioko 
prozesuak erakartzeko.

Modelo Inclúe. La apuesta por una atención de calidad en el ámbito de la inclusión 
social, dokumentuaren jarraipen bezala, argitalpen honek izaera berritzaileko 
tresna bat aurkeztu nahi du, eredu berriaren (kalitate eta berdintasunekoa, genero 
ikuspegiaren aplikaziotik abiatuz) aplikazioa posible egiteko, modu homogeneo eta 
eraginkor batean eta gizarte bazterketaren balioztatze teknikoari eta eredu berriaren 
prismatik burututako esku-hartzeen ebaluazioari eta eraginari laguntza ematea. 
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http://www.emaus.com/pdf/ERALDABIDE_EUS_WEB.pdf

KONTZEPTU GAKOAK  
Ekonomia Sozial eta Solidarioa



Argitalpen hau Saskitik Herrira proiektuan kokatzen da, bere helburua merkataritza eta 
kontsumo justu eta eraldatzaileak sustatzen laguntzea da, tokiko eta global mailan. 

Merkataritza eta kontsumo eredu justuak eta eraldatzaileak, tokiko eta global 
eremuan eta Eraldabide. Merkataritza eta kontsumo ekimen justuak eta eraldatzaileak 
identifikatzeko eta auto-ebaluatzeko tresna, tokiko eta global mailan dokumentuen 
jarraipen bezala tresna bat garatu da, ikuspuntu bezala ebaluazioa genero 
ikuspegiarekin sustatu eta erraztu nahi duena, antolakuntza prozesu, ekimen 
eraldatzaile edo praktiko guztian etengabe bertan egon behar duen ikuspegia. 

Eskuliburu honek kontuan hartu beharreko hainbat elementu erraztu nahi ditu, baita 
analisi gako feministak ere, prozesuan zehar eta konklusioen azterketan ahaztu behar 
ez direnak. Modu honetan, gure analisiak hausnartzen eta bideratzen lagunduko 
digute ikuspegi feminista batetik eta gertatu dena aztertzeko eta ikaskuntza sortzeko 
pistak emanez. 

Argitalpen hau Saskitik Herrira proiektuan kokatzen da, bere helburua merkataritza eta 
kontsumo justu eta eraldatzaileak sustatzen laguntzea da, tokiko eta global mailan. 
Proiektuaren lehenengo fasea, eztabaida honen beraren ikerketa teoriko-praktiko bat 
izan da. Horrela, ikerketaren konklusioa da bai Bidezko Merkataritza (BM), bai Ekonomia 
Sozial eta Solidarioa (ESS) eta Elikadura Burujabetza (EB), errentagarritasunera eta 
soberakinak sortzeari lotutako ekonomiaren esan nahia lerrotik ukatzen duten ereduak 
direla, sistemak asetzen ez dizkion eta erantzun egoki bat ematen ez zaien beharrei 
erantzuna emateko sortzen dira, zentzu handi batean, ez botere publikoetatik ezta 
sektore pribatutik ere.

Hiru mugimenduek balore eta printzipio zuzentzaileak partekatzen dituzte, gaitasunen 
sorrerako ikuspegiaren inguruan artikulatzeko aproposak dira.

Dokumentu honek hiruen arteko bateratzearen inguruko hausnarketa teoriko 
hau aurkezten du, proposamen bat emanez merkataritza eta kontsumo eredu 
eraldatzaileak lortzeko bidean aurrera egiteko Giza Garapenaren esparruan. 

Argitalpen hau Saskitik Herrira proiektuan kokatzen da, bere helburua merkataritza eta 
kontsumo justu eta eraldatzaileak sustatzen laguntzea da, tokiko eta global mailan.

Merkataritza eta kontsumo justuak eta eraldatzaileak, tokiko eta global eremuan 
dokumentuaren jarraipen bezala, ikerketa hau osatzeko tresna bat eskaintzen da, 
bertan identifikatutako horrek bere aplikazio erreala izatea posible eginez. Tresnaren 
helburua merkataritza eta kontsumo eredu justuak eta eraldatzaileak identifikatzen, 
sustatzen eta bultzatzen laguntzea da, hau osatzen duten eragileen auto-ebaluazioaren 
premisatik.



IZENBURUA  
BIZI HEZI.  
Komunitate inklusibo eta ekitatiboen eraikuntza etengabeko tresna

ARGITALPEN URTEA 
2018

NON AURKITU 
http://www.emaus.com/pdf/bizi_hezi_online_EUS.pdf

KONTZEPTU GAKOAK 
Komunitate Inklusiboak eta Ekitatiboak

IZENBURUA 
ELKARLANEAN INDARRA. 
Sare lanaren gakoak

ARGITALPEN URTEA 
2017

NON AURKITU 
http://www.emaus.com/pdf/elkarlanean_indarra.pdf

KONTZEPTU GAKOAK 
Sare-lana 
Dinamizazio rolak eta konpetentziak 
Komunitate Inklusiboak eta Ekitatiboak

IZENBURUA  
EKIMUIN.  
Unibertsitate Eredu Eraldatzailea

ARGITALPEN URTEA 
2017

NON AURKITU 
http://www.emaus.com/pdf/pedagogia_ess_eus.pdf

KONTZEPTU GAKOAK 
Ekonomia Sozial eta Solidarioa



E L K A R  Z A B A L D U Z

Bizi Hezi proiektuak komunitate inklusibo, ekitatibo eta eraldatzaileen eraikuntza 
parte-hartzailea sustatzea bilatzen du, aniztasunaren partaidetza eta kudeaketa modu 
berrietan oinarrituak.

Horretarako, ikaskuntza integraleko prozesu bat garatu zen Herri Hezkuntzaren 
ikuspegitik, tokikoa-globala topaketako esperientzien sustapenean, teoriko, praktiko, 
emozional eta erlaziokoa den horren integrazioan oinarritua; hala nola, ezagutza eta 
sormen kolektiboaren balioa berriz ematean oinarritua. Intentzionalitate politikoa duen 
eta ekintzara bideratua dagoen prozesu bat, bertan Euskal Herriko eta Costa Ricako 
berrogei lagunetik gora parte hartu dute.

Argitalpen honek autoebaluaziorako tresna bat izan nahi du, praktikatik modu 
kolektiboan eraikia, gakoak ematen ditu amesten ditugun komunitate inklusibo, 
ekitatibo eta eraldatzaile horien eraikuntzan aurrera egin ahal izateko.

Argitalpen hau sare-lanaren inguruan hitz egiten du gizarte eraldaketako ikuspegi 
batetik, taldeen helburu politikoen eta beraien prozesuen nola horren artean 
koherentzia bat egon behar duela kontuan hartuta.

Helburua hausnarketa gakoak eta gomendio praktikoak ematea da, gure sarean lan 
egiteko modua pentsatzeko edo berriz pentsatzeko, baita aliantzak eta sinergiak 
bideratzea ere lehen aipatu dugun koherentzia horretatik orientatzeko asmoz, eta 
horrela, sendotzeko. 

Argitalpen honetan sare-lan ezberdinen lankidetza izan dugu, 9 Euskal Herrikoak eta 
2 Latinoamerikakoak; baita, 7 pertsonaz osatutako talde motor bat ere, elkarte eta 
kolektibo ezberdinekoak.

Ekimuin proiektuaren helburua Ekonomia Sozial eta Solidarioko kontzeptuak eta 
praktikak barneratzea da unibertsitate-komunitatean, ESS aktibo moduan sustatzen 
duen unibertsitate eredu baten eraikuntza erraztuz, kanpuseko espazio formal eta ez 
formalen artean dauden sinergietatik.

Argitalpen honek prozesu guztian zehar burututako lantegietan, udako ikastaroetan, 
elkarrizketa eta jardunaldietan jasotako material, iritzi, hausnarketa eta proposamen 
guztiak jasotzen ditu; baita ESS unibertsitatean finkatzearekin erlazionatutako 19 
praktika egoki ere. Argitalpena gauzatzeko 25 hezkuntza eragile erreferente baino 
gehiagoren partaidetza izan da.



IZENBURUA  
ELKARREKIN EKINEZ.  
Gizarteratzeko partaidetza eta harreman komunitarioen sustapena eta dinamizazioa 
tokiko eremuan 

ARGITALPEN URTEA 
2018

NON AURKITU 
http://www.emaus.com/pdf/ELKARREKIN-EKINEZ-eus.pdf

KONTZEPTU GAKOAK 
Erraztea eta akonpainamendua  
Gizarte Partaidetza 
Dinamizazio rolak eta konpetentziak

E L K A R  Z A B A L D U Z

IZENBURUA  
BESARKADAK.  
Gakoak eta Ikaskuntzak

ARGITALPEN URTEA  
2018

NON AURKITU  
http://www.emaus.com/pdf/Gakoak-eta-ikaskuntzak.pdf

KONTZEPTU GAKOAK  
Kulturartekotasuna eta Immigrazioa 
Gizarte Partaidetza 
Komunitate Inklusiboak eta Ekitatiboak

IZENBURUA  
ESKU ARGI.  
Garapen komunitario inklusiborako tresna bat ESStik tokiko eta globaleko giza 
garapenerako

ARGITALPEN URTEA 
2018

NON AURKITU 
http://www.emaus.com/pdf/DEFINITIVO-Esku-Argi-eus.pdf

KONTZEPTU GAKOAK 
Ekonomia Sozial eta Solidarioa  
Gizarte Partaidetza



Elkar Ekinez proiektuak gizarte inklusibo baten eraikuntza parte-hartzailean laguntzea 
bilatzen du Gipuzkoan, eskubideen eta ikuspegi integral batetik, aktore ezberdinen 
arteko topaketa eta loturen sorrerarako esperientziak bultzatuz; elkarren arteko 
ezagutza eta loturak ezartzea posible eginez, hasiera batean gerta ezinak lirateke, 
elkarrekiko ezjakintasunean oinarritzen diren estereotipoen dekonstrukzioan modu 
bateratuan aritzeko.

Proiektua topaketa laborategien bidez artikulatzen da, gizarte bazterketa egoeran 
dauden pertsonen harremana eta partaidetza laguntzen duena, gipuzkoar gizarteko 
beste eragileekin. 

Emaús Gizarte Fundazioaren lana laborategietan parte hartu duten elkarteei eta 
bazterketa egoeran dauden pertsonei laguntzea izan da. Azken batean, parte 
hartzaileen arteko konfiantza, errespetua eta aintzat hartzeko erlazioak sortzen 
lagundu, erraztu eta babestu.

Dokumentu honek prozesuaren gakoak biltzen ditu, baita bertatik ateratako 
ikaskuntzak ere.  

Gipuzkoan dugun eta goraka doan aniztasunaren aberastasuna kontuan hartuta, 
Emaús Gizarte Fundaziotik, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmenean, Besarkadak 
ekimena sustatzen ari gara, pertsona guztiek dituzten eta garatu eta partekatu behar 
dituen gaitasunak, autoestimu eta gizarte hazkundeko mekanismoak bezala,  ikustera 
eman eta balioan jartzea bilatzen duena.

Besarkadak-en helburua pertsonen eta taldeen arteko kulturarteko elkar trukeko 
espazioak eta erlazioak erraztea da, estereotipo eta aurreiritzietatik haratago. Beraz, 
kulturarteko trebetasun eta esperientzia trukaketen ekosistema txiki bat sortzea da, 
erlazio eta lotura berriak gozatuz, eta, era berean, gizarte partaidetza sustatuz. 

Dokumentu honek ekimen hau garatzen joan garen hainbat urteko esperientziatik 
ateratako gakoak eta ikaskuntzak jasotzen ditu.

Informazio gehiago www.besarkadak.com

Esku Argi prozesuak hausnartzeko beharrari erantzuten dio hezkuntza eraldatzailetik 
hauen inguruan: pobrezia, gizarte bazterketa, gizarte desberdinkeriak eta hauek 
sortzen dituzten egiturazko arrazoiak. Era berean, prozesuan izaera praktikoko tresnak 
sortzea bilatu da, Bizkaian ESStik eraldaketa baten alde egiten duten errealitateak 
erakusten dituzten tresnak. 

Prozesu honen azken helburua bizkaitar lankidetza eragileen tokiko gaitasunak 
eta gaitasun indibidualak eta kolektiboak sortzeko prozesuak sendotzea da, 
tradizionalak eta ez tradizionalak, eta Hegoalde globalekoak, Tokiko Giza Garapen 
bat modu progresiboan sustatzeko bere hiru dimentsioetan, soziala, ingurumena eta 
ekonomikoa, partaidetza kolektibotik, genero ikuspegitik eta ESSren esparrutik. 

Prozesu hau jasotzeaz gain, dokumentu honen helburua gizarte inklusio eta 
bazterketaren inguruko oinarrizko kontzeptuak argitzea da, baita Ekonomia 
Solidarioaren ahalmena ere gaitasun sortzaile bezala indibidual eta kolektibo moduan. 
Beste alde batetik, inklusioa egiteko eta lantzeko modu egokiak adibide egiten duten 



ELKAR 
ZABALDUZ
GAKO ETA GOMENDIOEN ESKULIBURU 
BIZIA HEZITZAILETIK HEZITZAILERA


