
María Ulibarri da Bilboko Berrio Otxoa 
ikastetxeak Batxilergoko 1. mailako 
ikasleekin egiten duten Gizarte Hezkuntza 
Egitasmoaren koordinatzailea. Hasiera 
batean borondatezkoa zen proiektua 
osatzen joan da martxan den 18 urteetan, 
eta egun, azterketen programen baitan 
beste jarduera baten modukoa da. 

 

 

 
Nola jarri du ikastetxeak esperientzia hau abian? 
Solidaritatea oso garrantzitsua da ikastetxe honetarako, eta modu batera edo bestera 
haurtzarotik lantzen den gaia da. Gure ustez, ikastetxeak ezagutzak emateaz gain, ikasleak 
pertsona gisa trebatu behar ditu. 
 
Zertan oinarritzen da Gizarte Hezkuntza Egitasmoa?  
Batxilergoko 1. mailako neska-mutilek, astean behin, inguruko elkarte batean (hirugarren 
adinekoentzako zentroak edo egoitzak, ezgaituentzako, etorkinentzako… erakundeak). 
Jarduerak urria eta maiatza bitartean egiten dira eskola-ordutegitik kanpo, eta jardueren 
arabera, ordubete eta bi ordu arteko iraupena izan ohi dute. Jaiegunetan, Aste Santuan, 
Eguberrietan… ez dute praktiketara etorri beharrik.  
 
Praktika horiez gain, ikastaroan zehar 9 tutoretza ere badaude, eta horietan, gaitasun sozialak 
lantzen dira. Tutoretza horietako bik gogoeta pertsonala dute ardatz eta azkena proiektuaren 
ebaluazioan dago oinarrituta. 
 
Praktikak amaitzean, agur txiki bat antolatzen da, eta bertan, diploma batzuk ematen zaizkie 
egin dituzten praktika orduekin. Orain arte ordu horiek unibertsitateko aukera askeko 
praktikekin baliozkotu zitezkeen. Orain, sistema aldatu egin da eta merezimenduen arabera ari 
dira baliozkotzen. Edonola ere, norbere esperientzia da garrantzitsuena.   
 
Nola antolatzen dira praktikak? 
Aurten, batxilergoko 1. mailako 86 ikasle daude. Kopuru altua da eta bakoitzak bere istorio 
pertsonala du; hori dela eta, praktikaldia hasi aurretik ikasle bakoitzarekin elkarrizketa bat 
egiten da praktikak beren egoera pertsonaletara eta aukeretara egokitzeko. Praktikak esleitu 
ostean, seme-alabak praktikak zer erakundetan eta ordutegitan egingo dituen jakinaraziko zaio 
familiari, haiek onespena eman diezaguten. Azken urteetan, baimena mutilek eta neskek ere 
sinatzen dute; izan ere, egongo den pertsonekiko konpromiso pertsonala erakusten du modu 
sinbolikoan.  
 
Bestalde, mutil edo neska bakoitzari pertsona heldu batek lagunduko dio; pertsona hori 
hauetakoren bat izan daiteke: ikastetxeko irakasleak, ikasle ohiak, ikastetxeko gurasoren bat… 
pertsona heldu horiek borondatezko pertsonak dira eta praktiketan ikasleentzako 
erreferentziazko pertsonak izan ohi dira. 
 
Zenbat denbora daramazue proiektua garatzen?  
Proiektua duela 18 urte sortu zen eta hasiera batean borondatezkoa zen. Denborak aurrera 
egin ahala, egiaztatu da proiektuak modu positiboan eragiten duela neska-mutilengan; hori 
dela eta, ikastetxeko programan sartu da. Ez da ikasgaitzat hartzen baina jarduera osagarria 
da. 
 
 



Hau da, ikaslearen ebaluazioari begira ere garrantzia duen proiektua da… 
Ikastaroan zehar 3 edo 4 bilera egiten dira batxilergoko 1. mailako tutoreekin; izan ere, gure 
ustez, informazio garrantzitsua emateko modua da, eta bilerarik gabe ez zuten haren berri 
izango; izan ere, eskola-ordutegitik kanpo egiten diren jarduerak dira. Gainera, hiruhileko 
bakoitzeko ebaluazio-bileretan egoten naiz ikasleen notei begira informazio hori helarazteko.  
 
Zergatik erabaki duzue proiektu hori batxilergoko 1. mailako gazteekin egitea? 
Gure ustez, 16-17 urterekin helduak eta arduratsuak dira gizartearekin konpromisoa hartzeko 
eta beren inguruan parte hartzeko. Gainera, batxilergoko 2. mailan, ikasturtea selektibitatean 
eta unibertsitaterako prestakuntzan zentratuta dago.  
 
Zenbat elkarte edo zentrorekin lan egiten duzue? 
Ikasturte bakoitzean desberdina da. DBHko 4. mailan hasten dira pentsatzen zer talderekin 
(hirugarren adinekoak, immigrazioa, minusbaliotasuna…) gustatuko litzaiekeen praktikak 
egitea, eta lehentasunen arabera, hurrengo urtean lankidetzan arituko diren zentroak bilatzen 
dira. Erakunde askorekin urteak daramatzagu lankidetzan, baina urtero programa eta 
erakunde berriekin jartzen gara harremanetan. Aurten, zehazki, 15 elkarterekin egon gara. Oro 
har, udalerriko erakundeak izan ohi dira. 
 
Ba al da hitzarmenik erakunde horien eta ikastetxearen artean? 
Bai, ikastetxeak elkarte edo zentro bakoitzarekin hitzarmena egiten du. Hitzarmenean, elkarte 
horiek mediku-asegurua izateko konpromisoa biltzen da. Aseguru horrek ikaslea estaliko du bai 
ibilbidean, bai praktikak egiteko garaian. Gainera, hirugarrenei egindako kalteak barneratzen 
ditu. Hitzarmena nahiko berria da, 3 urte daramatzagu egiten. Inoiz ez da ezer gertatu, baina 
gero eta gehiago sentitzen dugu ildo horretatik estaltzeko beharra. Familiei dagokienez, 
hitzarmenak berme asko ematen ditu; izan ere, praktikak baldintza eta formaltasun jakin 
batzuekin egiten dituzte. Gainera, gu joaten garen zentroei eta elkarteei ere garrantzitsua 
iruditzen zaie. 
 
Erakundeetan neska-mutilei harreraren bat egiten al zaie? 
Zentrora joandako lehen aldian, ikasturte bakoitzaren hasieran, aurkezpen bat egiten da; 
hauek hartzen dute parte bertan: erakunde horretara joango diren ikasleek, lan egiten duten 
pertsonek edo erakundeko borondatezko langileek, laguntzaileek eta neronek. Aurkezpen 
horretan, zehatzago azaltzen zaie erakundea zer den, nola lan egiten duten, zer arau dituzten... 
Bilera horretan, gerta daitezkeen zalantza edo gai guztiak argitzen saiatzen gara. Gainera, 
postak trukatzen ditugu harremanetan egoteko. Bilerak elkar ezagutzeko, aurkezteko, 
erakunde hori aukeratu izanaren arrazoiak aipatzeko… balio izatea da helburua, hori da 
praktiken abiapuntua. 
 
Nolakoa da ikaslearen eta laguntzailearen arteko harremana?  
Oso harreman estua dute. Ikasle bat praktikak egitera zentrora joaten den bakoitzean, 
pertsona laguntzailea eduki ohi du alboan. Pertsona horrek jarduera berbera egiten du, baina 
ikasleei begira egon ohi da, batez ere praktikaldiaren hasieran; izan ere, orduan izan ohi dira 
beldur eta galdera gehien. Gainera, pertsona horiek urte asko daramatzate, zentroen 
funtzionamendua ondo ezagutzen dute eta behar duten oro azaltzen diete. Zaila litzateke 
ikastetxean horrela laguntzea, ikasle asko daude, ordutegi desberdinak…  Laguntzaileek jakiten 
dute praktikak egiten dituzten zentroek nola funtzionatzen duten. 
 
 
 
 



Ikasturtean zehar laguntzaileekin bileraren bat egiten al duzue?  
Laguntzaileekin urtean bi bilera egiten ditugu. Astero mantentzen dugu komunikazioa, email 
bidez, dei edo bisiten bidez egunero egiten dudan. 
 
Praktiken jarraipenen bat egiten al duzue? 
Laguntzaile bakoitzak fitxa bat betetzen du, eta fitxa horretan, ikasle bakoitzak praktikaldian 
duen jarrera eta parte-hartzea ebaluatzen da. Gainera, laguntzaileek garrantzitsuak iruditzen 
zaizkien oharrak idatz ditzakete. Praktiketara joatea garrantzitsua da; izan ere, egindako 
praktika-orduak zehazten ditu, baina ikasleak praktiketan duen jarrera da garrantzitsuena.  
 
Bestalde, nik ikasle bakoitzaren fitxa bat izan ohi dut eta laguntzaileek ematen didaten 
informazioaren, jarreraren eta tutoretzako parte-hartzearen, eta egiten ditugun elkarrizketa 
pertsonalen arabera betetzen dut. Orotara, ikasle bakoitzarekin 3 elkarrizketa egiten ditut; bat 
ikasturtearen hasieran, praktikak aukeratu eta orientazioa emateko, bestea ikasturte erdian, 
eta azkena ikasturte amaieran. Gerta daitekeen beste gairen bat ere txertatzen dut. 
 
Gainera, notetan proiektuko ohar bat egon ohi da, ikasleek eta familiartekoek nola doazen 
jakiteko eta jarraipena egiten zaiola ikusteko balio dute. 
 
Eta praktikaldia amaitu ostean, ebaluaziorik egiten al duzue?  
Bai, azken ebaluazioa egiten dugu; hau da, laguntzaileei, erakundeko arduradunei eta ikasleei 
zuzendutako asebetetze-galdetegia. Gainera, kalitatetik zentroa ebaluatzeko familiartekoei 
bidaltzen zaien galdetegian proiektu honi zuzendutako item bat dago; horrela, batxilergoko 1. 
mailako ikasleen familiak ere horri buruzko iritzia ematen digu.  
 
Eta finantzazioari dagokionez, nola ordaintzen duzue proiektu hau? 
Oraingoz zentroak ordaintzen ditu kostu guztiak. Gure ikastetxea itundua da; hori dela eta, ezin 
ditugu diru-laguntza asko eskuratu. Hala eta guztiz ere, bi aldiz aurkeztu gara Hezkuntza 
Ministerioaren Ekintza Magistrala Sariketara, baita beste diru-laguntza mota batzuetara ere: 
Europar Batasuneko Gazteria Ekintzan Programara, esate baterako, nazioarteko topaketa bat 
antolatzeko. Oraingoz, ez digute laguntzarik eman; hori dela eta, gastu guztia zentroaren 
kontura doa, baina saiatzen jarraituko dugu. 

Neska-mutilek praktiketan egiten dituzten jardueren programazioan parte hartzen al 
dute? 
Dauden elkartearen arabera. Batzuetan, erakundeak jarduerak oso itxita izan ohi ditu, eta 
beste batzuetan ez hainbeste. Oro har, hirugarren adinekoen alorrean malguagoak izan ohi 
dira; ikasleek jarduerak proposatu ohi dituzte eta erantzunek oso harrera ona izan ohi dute. 
Azkenean, ideia berriak dituen jende gaztea da. Eguberrietan proposamen gehiago egin ohi 
dituzte. 
 



  
 
Ikasleek prestakuntzarik edo gaitzerik jasotzen al dute? 
Tutoretzetan parte-hartze sozialaren gaia lantzen da, baita gaitasun sozialekin zerikusia duena 
ere. Bestalde, erakunde batzuek nolabaiteko prestakuntza eskaintzen diete erakunde horietara 
joaten diren neska-mutilei, prestakuntza espezifikoren bat behar duten taldeak baitira: 
begirale-ikastaroa, lehen sorospenak… 
 
Laguntzaileek urte luzeetan eskuratutako prestakuntza eta laguntzen esperientzia handia izan 
ohi dute. 
 
Zure ustez, antzeko proiektua martxan jarri nahi duen ikastetxe batek zer zailtasun 
nagusi topa ditzake? 
Zailtasunik handienak gure baitan daudela uste dut, guk geure buruari jartzen dizkiogun 
mugetan, nola aterako den ematen digun beldurra, ikasleak, familiak, irakasleek zer erreakzio 
izango duten... Nire ustez, ikastetxeko irakasleek egin behar dute ezaugarri horiek dituen 
proiektu baten aldeko apustua.  
 
Oro har, ikasleek, jarduera horiek garatzean, ez dituzte trabak jartzen. Askotan, aurreko 
urteetan praktikak egin dituen ikasleak izandako esperientzien eragina nabari izaten da, baina 
oro har, ez dago zailtasun handirik. Batzuei gehiago kostatzen zaie beldurra edo norbere 
segurtasun ezaren eraginez, baina hasi baino lehen hori ere lantzen saiatzen gara. 
 
Eta zeintzuk dira oinarrizko onurak? 
Esperientzia oso onuragarriak dira non ikasleriak praktikaren bitartez ikasgelan egunero 
lantzen diren balore guztiak ikasten ditu. Jasanberagoak izaten ikasten dute, 
begirunetsuagoak, eskuzabalak, solidarioak …  Egoera ezberdinetan bizi diren pertsonekin 
moldatzen ikasten dute eta baita beraien denbora librea antolatzen ere, garrantzitsua adin 
hauetan. Nire ustetan proiektu honek eragin oso onuragarria du bai ikaslerian bai harrera 
egiten dieten erakundeetan ere. Egitasmoarekin lortzen den prebentzio-lanaz ere hitz egin 
genezake. Irakatsiz ikasten dute eta honek pertsona bezala hazten asko laguntzen die.  Nire 
ustetan eragin oso onuragarria du bai ikaslerian bai harrera egiten dieten erakundeetan ere. 
Gizarte osoa aberasten da honelako egitasmoekin.  

Etorkizunean ere proiektuarekin jarraitzeko asmoa al duzue? 
Oraingoz, jarraitzea pentsatzen dugu. Helburuak ez direla betetzen eta ez duela funtzionatzen, 
edo beste modu batera egin behar dela ikusten dugun momentuan, hala egingo dugu. Hori 
belaunaldi berriek esango dute. Oraingoz, oso modu positiboan baloratzen da eta ikastetxean 
indar handia duen proiektua da.  



Gomendatuko al zenieke beste ikastetxeei hau bezalako proiektuak abian jartzea? 
Zergatik? 
Bai, bai, zalantzarik gabe. Agian ezin dute ikasturte osoan mantendu, baina bi edo hiru 
hilabeterekin egin dezakete proba.  Saiatzeko esango nieke. Borondatez egiten has daitezke… 
ikastetxe bakoitza desberdina da eta beren jarduerak dituzte, baina probatzeko esango nieke. 

Zer aholku emango zenieke hau bezalako proiektu bat abian jartzekotan diren 
ikastetxeei? 
Lehen esan dizudana, beldurrak alde batera utzi eta probatzeko, gauza berriak probatu egin 
behar direla. Hori bai, edozer gauzak ere ez du balio, ondo pentsatu behar da eta landu egin 
behar da martxan jarri aurretik. 


