
Zornotzako Karmengo Ama ikastetxeko ikasleek beraien esperientzia 
kontatzen digute. Adineko pertsona bat besoetan hartu ekintza First 
Lego League programaren barruan kokatzen den belaunaldien arteko 
esperientzia da. Gazteek sortu eta garatu duten esperientzia.  

 
Zertan datza adineko 
pertsonekin egin duzuen 
esperientzia? 
Esperientzia hau First Lego 
League-en barruan sartzen da. 
Aurtengo gaia zahartzaroa izan 
da, 2012a zahartzaro 
aktiboaren urtea izan delako. 
Lehiaketak soluzio 
teknologikoak eskatzen dauz 
baina guk soluzio sozial bat 
bideratu gendun. 
Proposamena Irribarre goxo 
bat begi tximur bat alaitzeko 
kanpaina izan da (Adineko bat 
besoetan hartu proiektua). 

 
 

 

Pertsona gazte bat eguneko zentrura doa eta interesen arabera, gustoen arabera edo 
kapazitateen arabera adineko pertsona bat egokitzen jako (adibidez pertsona bati 
ordenagailua zelan erabiltzen dan interesetan jakoan eta hori ein genduan beragaz). Denbora 
batera pasatzen dabe eta horren ostean esperientzia positiboa izan dan ikusten da. Alkarregaz 
pasatu daben denboraren arabera udaletxeak trukean puntu batzuk eskaintzen dauz. Puntu 
hoiek kirol zerbitzuetan aldatzen dira. Proposamena ein eta udaletxeari gusta jakoan eta 
martxan dau. Proba piloto bat da. Soluzio moduan sortu zan. Guk sortu eta garatu dogu 
propiektua baina klaseko beste pertsonek ere parte hartu dute. Guztira hogei bat pertsona.  
 
Zergatik erabaki zenuten zuen gaia hori izango zela? 
Inplementatzeko aukera gehiago ditu. Nagusiek ez dabea behar teknologia, ez da funtsezko 
gauze bat. Beraiek erlazioa eukin gure dabea, bakarrik ez sentitzeko. Horregatik soziala 
teknologikoa baina hobeagoa da. Aitite bati agian ez jako interesetan tablet bat erabilten jakin 
baina bai gugaz egotea. Pertsonaren arabera. Teknologiagaz harremanik euki ez dauen 70 edo 
75 urteko pertsona bati oso zail egiten dako. Ganera bakardadea murrizten badozu zahartzaro 
aktiboa bultzatzen da, jendea ez da isolatute egongo eta aktiboagoa izengo da.  
 
Nola identifikatu zenuten beharrizan hori? 
Eguneko zentrura joan ginen inkesta batzuk egitera eta arazo larrienetariko bat bakardadea 
zela irten zen inkestan. Horreri aurre egiteko soluzio bat topa behar gendun. Langileekaz bebai 
hitzegiten genduan eta bakarrik sentitzen direla esan zozkuen. Langile batek esan zozkun: 
“pertsona nagusi bat erresidentzian sartzen den unean gizartetik baztertua geratzen da”. 
Horrek inpakto nahikoa du. 
 
Beste beharrizan batzuk ere badituzte: euren arazo teknologikoa mobila erabilten ez dakitela 
da, edo zelan piztu, etab. Gauza sinpleagoak bebai: dirue kajerotik atera, Osakidetzan zita bat 
eskatu, etab. Beste arazo bat da gaur egungo jendeak ez dauela baloratzen euren jakinduria.  
 



Beharrizan hori identifikatu eta gero zer egin zenduen? 
Proposamen batzuk luzatu udaletxeari eta Irribarre goxo bat begi tximur bat alaitzeko 
kanpaina. Udaletxeari gure lana proposatu eta orain froga pilotoan gauz. Proposamen batzuk 
onartuak izan dira eta beste batzuk ez (bideragarritasun falta, etab.). Adibidez beharrizan 
teknologikoei lotua udaletxeak informatikako kurtso batzuk eskaini zituen pertsona 
nagusientzat eta guk parte hartu gendun. 
 
Zeintzuk dira pertsona nagusiekin egiten dozuezan ekintzak programa pilotu honen barruan? 
Ordenagailua nola erabiltzen dan irakatsi, paseo bat emon, lip dup bat egin alkarregaz 
(horretarako atzo kartelak eiten egon ginen eurekaz), kafe bat hartu, berbeten egon, etab. 
Eurek konpainia gure dabea, eurekaz egotea. Taldeka joaten gara normalean. Paseoa eiten 
dogunean bakoitza bere bikoteagaz doa. Eguneko zentruan geratzen garenean -pertsona 
nagusiak ezin direlako urten- alkarregaz geratzen gara. 

Hasieran erresidentzian bere eitea proposatu gendun baina ez da posible izen batzuk pribatuek 
direlako, etab. Baina eurekaz kontaktu sesio bat eitera joan gara. Erresidentziako pertsonak 
guztiz desberdinak direz eta jarduerak aldatu behar dire. Abesten egon ginen.  
 
Zertaz eiten dozue berba eurekaz? 
Beraien gaztaroaz. Batek gerra osteko istorioak kontatu zituen, beraien herria zelakoa zan, nola 
bizi ziren, etab. Interesgarria da. Berba asko eiten dabie.  
 
Eta zuek zer kontzatzen dozue? 
Nagusitan zer izen gure dogun galdetzen dozkue. Klaseak zelan doazen eta holako gauzek. 
Normalak. Nik euskal dantzak eiten dodaz eta gizon bati bere garaian gehiago edo gitxiago 
eiten zan galdetu notzen. Azkenean interesen arabera berba gehiago edo gitxiago eiten dozu.  
  
Gauzek ikesten dire? 
Bai. Pilo bat (akordioa). Guk proiektu osoagaz adineko pertsonak gehiago apreziatzen ikasi 
dogu. Gizartean baztertuta dauzela aztertu eta ikesi dogu eta oin gehiago apreziatzen doguz: 
zelako esperientzia dekien, jakituria transmititu al dabela… Azkenean kontaktuan jartzeko era 
bat da. Etorkizunean jendea ezagutzeko kapazitatea emoten dau. Harreman humanoago bat 
ezartzeko aukera bat. 
 
Beraien errealitatea ezberdina da? 
Bai. Gure gizartea teknologiakoa da eta eurena… normala… Euren garaian hamar urtetan 
bizitza ez zen horrenbeste aldatzen baina gure garaian hamar urtetan pilo bat aldatu da. 
Aurrera eta aurrera goaz eta beraientzat dana da ezberdina. Ontxe bertan bost edo sei urteko 
ume batek ordenagailue ondo manejetan deu, ta mobile berebai. Eurei kostaten dakie pilo bat 
arratoia hartu eta klik ein.  
 
Lehen aldia da pertsona nagusiekaz esperientzia bat eiten dozuela? 
Bai. Bueno, etxean amamagaz zauz baina ezagutzen ez dozuzen pertsonakaz ez da bardine. 
Desberdine da zure familia dalako eta kontaktue ezberdina dalako. Hasieran ezezagunek dire 
baina atzo leihotik hasi ziren agur esaten. Orain ez dire horren ezezagunek. Batek atzo esan 
eban “orain kaletik zoaztelarik ezagutzen zaituztet”.  
 
Zein izan da ekintzaren punturik positiboena? 
Ein dozun gitxigaz pertsona nagusi batzuk hobeto egotea lortu dozula jakitea. Horregaz oso 
pozik dauz eta hurrengo bisita itxoiten dauz. Orain froga pilotu bat da baina inplementatzen 
bada agian astero joango gara edo bikoteak nahi duenean. 
 



Gure proiektua Zornotzako beste ikastetxeetan zabaldu dogu eta hainbat pertsona dauz prest 
parte hartzeko. Beste herri batzuk bere interesatuta daude proiektuan. Behintzat zerbait ona 
ein dogu eta horregaz satisfakziñoa badekozu. 
 
Eta gitxien gusta datzuena? 
Niri erresidentziako esperientzia ez jata gusta (akordioa). Erresidentzian dauzen nagusiek arazo 
fisiko edo mentalak dekeaz eta ezberdine da. Itsu bat zegoen, gor bat… Gainera ez dekie 
gogorik gauzak egiteko…desmotibantea da… eta jendea zahartzaro aktibo batetik zahartzaro 
pasibo batera pasatu dala ikusten dozu. Errespetu gehiago emoten dotzu. Erresidentzia 
okerragoa da. Pertsona batek esan euzkun 8 hilabete darozala hor eta gero enteratu ginen 8 
urte zirela. Gainera beti gauze berdinak eiten dabez. Lo, gosaldu, telebista ikusi, lo, etab. Holan 
egun guztie. Monotonoa da.  
 
Eta zer izan da zailena? 
Zailtasun askorik ez dogu eukin. Proiektua udaletxean aurkeztu gendun eta ideia ona iruditu 
jakean horregatik erreztasun nahiko emon dozkuez. Agian zailena ideia horretara heltzea izan 
da. Berebai proba pilotoa benetako ekintza bihurtzea. Benetako ekintza bihurtzen bada 
pertsona nagusiak apunta behar dire baina gazteak be. Eta gazteek zailtasun gehiago dekiez 
boluntario aurkezteko. Gauza konstanteago bat da. Hara joateko konpromisoa hartu bidozu. 
Eta gazteak gaur egun materialistagoak dira eta zerbaiten truke bakarrik apuntatzen dira. 
Horregatik sortu gendun puntu sistema. Partehartzeko motibazioa izan da. Inplementatzen 
bada gazteek puntuak jasotzen dituzte eta hoiek kirol ekintzengatik trukatu daitezke (spinning 
klase bat 30 puntu, pistina…). Jende asko doa gimnasiora eta horregaz merketu al jako edo 
dohainik joan. Ordu erdi astero ez da horrenbeste denbora. Denbora hori agian banku baten 
pipak jaten ematen dozu.   
 
Zein izango litzateke azken helburua? 
Jendea puntuen motibazioa barik joatea. Berebai gure propiektua Zornotzatik kanpo zabaltzea. 
Berebai nagusiek ez dauzela hor beste barik konturatzea, gehiago baloratzea. Generazio biak 
elkartzea. Gainera pentsa behar dozu nonoz horrela egongo zarela. Ez egin zuri egitea 
gustatuko ez litzaizukeen zerbait. Kontutan eduki behar dozu zure hogeita hamar minutuak 
beraientzako oso onak izan daitezkeela eta pertsona bati eguna alaitu diezaiokezula.   
 
Gusti hau esperientziari esker ikasi duzue? 
Bai. Esperientzia ein eta gero konturatu gara.  
 
Nola ikusten zenituzten lehen pertsona nagusiak? 
Beste barik. Hor daudela eta listo. Ez gendun pentsatzen hainbesteko ilusiorik eingo zotzienik 
gu eurengana joatea. Aberasgarria izan da (akordioa). 
 
Zer izan da beraiekin egon eta gero gehien gustatu zaizuena? 
Esperientzia osoa da polite (…) Beste egunean kaletik nijoala norbaitek deitu zoztan. Begiratu 
eta eguneko zentruko nire bikotea zan, super emozionata kalean ikusi zoztelako. Emoziñoa 
dekiela ikustea. Egin dogun lana eurek zelan baloratzen dabien ikustea. Beraientzat oso polita 
dala ikustea eta asko gustaten jakiela jakitea. Ein dogun lana nonok baloratzen dauela jakitea. 
Lehiaketa baterako izan dana inplementatzeko balio izan dauela ikustea. Gure lanak balio izan 
dauela, hori satisfakziño bat da.  
 
Zer uste dozue eurek pentsatzen dabeala? Nola sentitzen direla uste dozue? 
Alaiago. Nik gehiago animatu direla nabaritu dot, pozago daudela. Ikusten dozkuenean ilusioa 
eiten dotziela.  
 



Zer ikesten dabea zuokaz? Zer bizitzen dabea zuokaz? 
Ikasi guk ikasten dogu eurengandik. Beno, adibidez eurek teknologia ikasten dute. Guk 
pertsona bati interneten sartzen irakatsi genion eta orain egunero sartzen dela esan dozku.  
Ez dauzela horren baztertuta ikasten dabie. Beraiengan pentsatzen duen jendea badagoela. 
Bizitza pixkat ematen diegu. Egun guztie pasatzen dute hor sartute eta beti gauza berdinak 
egiten. Errutina aldatzeko modua da.  
 
Eta zuek eurengandik zer ikasi dozue? 
Eurek pertsonak ez dabiezela baloratzen guk baloratzen doguzen moduan ikasi dogu. Eurek 
norbait hurbiltzen bazaie beste erreakzio bat dute. Guretzako nagusiak hor daude eta listo. 
Gizon nagusi bat hurbiltzen badatzu ez dozu berba eiten baina beraiek gu hurbiltzean bai eiten 
dabe berba. Ilusio gehiago dekea. Adibide bat. Guk oin autobusean jesarleku guztiek beteta 
dauzela ikusten badogu eta pertsona nagusi bet etorten bada altzatu eta bera jesarten da. 
Agian beste gazte batek ez dau hori iten. Segurantzean ez da altzatuko. Propiektua martxan 
jarriko bazan eta gazteek jende nagusie baloratzen ikasten badabea igual erreakzioa ezberdine 
izango zan.  
 
Identifikatu zenituzten beharrizanen artean horietako bat gizartean baloraziorik ez dutela 
izan zen. Zergatik uste dozue hori horrela dela? 
Baztertzeagaz zerikusie deko. Pertsona bat baztertzen badozu ez zara berataz interesatzen. 
Gainera orain ez da pertsona batek duen esperientzia baloratzen. Teknologia kontrolatzea edo 
progresatzeko gaitasuna izatea baloratzen da. Ez da baloratzen hobetzeko pertsona batek jakin 
dezakeena. Aurrera egiteko gizarteari gustaten jakon arloa bakarrik baloratzen da, orain 
teknologia.  
 
Beraietaz paso egiten dogu, ez dakitela ezer egiten pentsatzen dau jendeak. Orduan esaten 
dute “ez badakizu egiten ez zara baliogarria”.  
 
Zer eskaini diezaiokete pertsona nagusiek gizarteari? 
Jakinduria. Beraien esperientzia. Beraiek pilo bat gauza bizi izan dabez eta pilo bat ikasi dabie. 
Hori transmititzea izan daiteke eman al dabien gehiena. Jende gazteak beraiek pilo bat dakitela 
uste dabe eta nagusiek ezer. Baina ez da horrela. Gazteek oraingo gauzetaz asko dakie eta 
nagusiek asko lehengo gauzetaz. Adibidez, soloan egoteko nagusi batengan pertsona gazte 
batengan baino konfiantza gehiago eukin behar dozu. Teknologia aurreratu da baina beste 
gauza batzuk ez dira aldatu eta eurek ezagutzen dituzten moduan mantentzen dira. 
Sukaldaritza adibidez, edo zura lantzea, edo ortuak. Gauza batzuk ez dire aldatu.  
 
Horrelako ekintza batean parte hartu ez duten gazteei zer esango zeniekete? 
Parte hartzeko. Zure bizitzarako esperientzia bat da. Ikasten dozu. Zuk ein behar dozu zeozer 
hori hobetzeko. Nik etorkizunean pertsona gazteak nigana etortzea gure dot. Hori baloretan 
ikasten dozu. 
 


