
Karmele eta Edurne Zornotzako 
Karmengo Ama ikastetxeko bi irakasle 
dira. First Lego League delakoaren harira 
sortutako Adineko bat besoetan hartu 
izeneko proiektu zientifikoan parte hartu 
dute. Nazioarteko lehiaketa bat da eta 
gazteek zientzietan, teknologian eta 
errobotikan dituzten gaitasunak sustatze 
du helburua. 

 
 
Nola jarri du ikastetxeak esperientzia hau abian? 
Ikastetxeak hirugarren aldiz hartu du First Lego League (FLL) erronkan. Urtero, erronka berri 
bat jartzen die FLLk ikastetxeei mundu errealeko arazo batean oinarrituta. Hiru atal ditu 
erronkak: bat teknikoa, bestea zientifikoa eta hirugarrena balioei lotutakoa. 
 
Zertan oinarritzen da zuen proiektua? 
Aurten, Zahartze Aktiboaren eta Belaunaldien arteko Elkartasunaren Europako Urtea den 
honetan, erronka adinekoei buruzkoa izan da. Proiektu zientifikorako, taldeak azterlan bat jarri 
zuen abian Zornotzako adinekoen beharrak ezagutzeko. Horretarako, galdera sorta batzuk 
eman zizkieten eguneko zentroko eta egoitzako adinekoei eta elkarrizketak egin zituzten 
egoitzako erizainekin eta gizarte-langileekin. Horrela jakin zuten pertsona haien arazo nagusiak 
bakardadea, teknologia berrietara egokitzeko zailtasunak eta belaunaldien arteko ezagutzaren 
transmisioaren eskasia zirela.  
 
Aukera tekniko asko zeuden behar horiei irtenbideak bilatzeko, baina ikastetxearen izaera 
kontuan hartuta, proiektu sozial bat garatzea erabaki genuen. Horrela jaio zen Adineko bat 
besoetan hartu proiektua. Helburua belaunaldien arteko sare bat sortzea da, gazteak 
adinekoen errealitateaz jabe daitezen eta, ahal duten heinean, ekarpenen bat egin dezaten. 
 
Zer irizpide erabili zenuten esperientzian parte hartzeko neska-mutilak aukeratzeko? 
LEGO proiektua DBHko 3. eta 4. mailako ikasleei eskaini diegu eta maila horietan hautagairik ez 
balego, DBHko 2. eta 3. mailetara joko genuke. Pertsona guztiak boluntarioak dira, jarduera 
guztiak eskola-ordutegitik kanpokoak baitira. Gure kasuan 7 neska-mutilek eman zuten izena, 
baina Adineko bat besoetan hartu proiektua abian jarri zenean, lagunei ere parte hartzeko 
aukera eskaini zieten eta azkenean 18 laguneko taldea osatu dute. 
 
Eta adinekoen kasuan, zergatik aukeratu zenituzten pertsona horiek? 
Proiektua herriko adineko pertsonei zuzenduta zegoen, baina batez ere eguneko zentro edo 
egoitzaren batean dauden adinekoei; egoera instituzionalizatuetan daudenei, hain zuzen. 
 
Zenbat irakasle ari zarete proiektuan parte hartzen? 
Guztira 5 irakasle ari gara. Gu proiektu zientifikoaz arduratzen gara eta gainerakoek proiektu 
teknikoan edo balioei buruzko zatian hartzen dute parte. 
 
 
Ba al dago beste norbait proiektuan sartuta? 
Aurten, berrikuntza gisa, lantaldeek senior bat, 60 urtetik gorako pertsona bat, izan behar 
zuten taldean. Pertsona hori egindako jarduera guztietan egon da eta laguntza handia izan da. 
Esperientzia-geletan proiektua aurkeztu genuenean ezagutu genuen pertsona hori eta ahal 



izan duen guztian lagundu digu. Egia esan, ezohiko senior bat da; iPad-a, Interneta eta abar 
erabiltzen ditu eta neska-mutilak asko harritu dira, adinekoen beste profil batzuk ikustera 
ohituta daudelako, aitona-amonenak adibidez, eta honek ez du haiekin zerikusirik.  
 
Nolako harremana izan duzue Udalarekin proiektu honetan? Zer zeregin izan du 
Udalak? 
Lehiaketaren baldintzetako bat zera da, ahal den heinean proiektua praktikan jarri behar dela; 
beraz, Udalarekin harremanetan jarri ginen proiektuaren berri emateko. Udalarekin oso 
harreman erraza izan dugu eta oso ondo hartu gaituzte. Kulturako zinegotzigoarekin izan dugu 
harremanik estuena, hark kudeatzen baitu gazteentzako aisialdirako zerbitzua eta gizartearen 
ongizaterako zerbitzua eta azken hori arduratzen da egoitzez eta eguneko zentroez. 
 
Kontatu didazuenaren arabera, Udala bete-betean sartu da proiektuan... 
Bai, erabat. Proiektua Zornotzako beste ikastetxe batzuetara ere irekitzeko proposatu ziguten 
eta El Carmelo ikastetxean eta Andra Mari Ikastolan proiektua azaltzen izan gara. Ikastetxe 
horietako neska-mutil askok datorren urtean izena emateko eskaera egin dute. Aurten, Udalak 
nahiago izan du gure ikastetxeko neska-mutilekin proba pilotu bat egin, baina datorren 
ikasturterako beste ikastetxe batzuetako 20 gazte inguruk izena eman dute.  
 
Zer jarduera ari zarete egiten? 
Hainbat motatako jarduerak egiten ari gara. Normalean, hasi aurreko astean eguneko zentroko 
edo egoitzako arduradunarekin hitz egiten dugu egingo dugun jarduerari buruz. Adibidez, 
gazteek zentroan lip dub bat egiteko asmoa dute eta, atzo, adinekoek materiala prestatzen 
lagundu zieten: pankartak eta abar.  Beste egun batean parkera joan ziren paseatzera eguraldi 
ona aprobetxatuz eta kalera atera nahi izan ez zutenei informatikako eskolak eman zizkieten 
neska-mutilek. 
 
Guztira, lau aldiz joango gara eguneko zentrora eta behin egoitzara. Bi arrazoi ditugu egoitzara 
gutxiagotan joateko: batetik, urrutiago dago eta autoz joan behar da eta, bestetik, egoitzan 
egin daitezkeen jarduerak oso mugatuak dira han bizi diren adinekoen egoeragatik.  
 
Neska-mutilek hartzen al dute parte jarduerak diseinatzeko lanetan? 
Adinekoekin egiten ditugun saioetarako, neska-mutilek ideiak ematen dituzte taldeko 
bileretan. Guk azaltzen dizkiegu proposamenak eguneko zentroari edo egoitzari, eta elkarrekin 
aztertu eta aukeratzen ditugu egingo ditugun jarduerak.  
 
Bestalde, neska-mutikoek beste ekimen batzuk ere jarri dituzte abian haien kabuz. Adibidez, 
boluntario gehiago biltzea lortzeko kanpaina bururatu zitzaien, proiektua ikaskideei aurkeztu 
zieten, proiektua azaltzen zuen bideo bat grabatu zuten, izandako esperientziak eta 
proiektuaren albisteak kontatzeko blog bat sortu dute eta abar. Jarduera horiek guztiak 
gazteek kudeatzen dituzte. 
 
Zergatik uste duzue ona dela neska-mutilek egin beharreko jarduerak diseinatzen 
parte hartzea? 
Zenbat eta ideia gehiago izan hobeto, aniztasun handiagoa izango dugu. Gainera, freskotasun 
eta modernotasun handia ekartzen diete jarduerei. Adibidez, Udalari WII bat eskatzea 
proposatu zuten, adinekoek ariketa fisikoa egin ahal izateko. Niri ez litzaidake ideia hori 
bururatuko, ez baita nire bizitzan ohikoa den tresna.  
 
Eta adinekoek jardueren diseinuan hartzen al dute parte moduren batean? 



Bakoitzaren izaeraren arabera. Batzuek proposatzen dituzte tailerrak edo jarduerak, baina 
proposamen horiek egoitzaren edo eguneko zentroaren bidez bideratzen dira.  
 
Proiektu hau abian jartzeko zein izan dituzue zailtasun nagusiak? 
Lehen arazoa 14-16 urte neska-mutikoak eguneko zentrora edo egoitzara joan zitezen 
motibatzea izan zen. Ikastetxeko ikasleak izanak ziren lehendik udalerriko egoitzan eta 
eguneko zentroan (gabonetan eta abar) jarduera jakinen bat egiten eta oso esperientzia onak 
izan zituzten. Hala ere, ez genien inoiz jarduera horiei jarraipenik eman. Erronka hori 
gainditzeko, puntuen ideia sortu zen. Travel txartelaren antzeko sistema da eta neska-mutilek 
puntuak eskuratzen dituzte adinekoekin igarotako denboraren arabera. Ondoren, puntuak 
udal kirol jarduerekin truka ditzakete edo Zornotzako Ametx Gazteria Gazteria Sailak urtero 
antolatzen dituen bidaietan beherapenak eskura ditzakete. 
 
Hasieran izan genuen beste zailtasunetako bat zera izan zen, eguneko zentroan eta egoitzan ez 
zutela proiektuan parte hartzeko gogo handirik erakutsi; batez ere alderdi instituzionalaren 
aldetik, ez hainbeste zentro horietan lan egiten duten pertsonen aldetik. Baina hasierako 
zailtasun hori gainditu ondoren, gero eta hobeto joan zen dena.  
 
Eta oro har, zer zailtasun ikusten dituzue mota honetako jarduerak abian jartzeko? 
Zailtasunik handiena ikasleek eta irakasleek borondatez eman beharreko ordu eta espazioak 
behar direla da. Guk ez dugu arazorik izan, baina neska-mutilek eskolak galtzen dituzte, 
azterketa-egunak aldatu behar izan dituzte... Bestalde, guk ez dugu klaustroan arazorik izan, 
baina irakasle guztiak proiektuaren garrantziaz kontzientziatuta ez badaude, tirabirak sor 
daitezke. 
 
Gainera, Zornotzako eguneko zentroa oso irekia da eta ez dute gu haien jardueretan sartzeko 
arazorik, baina jarrera hori ez da ohikoa izaten. Izan ginen egoitzetako batean parte hartzeko 
prest zeuden, baina beste batean ez. Gauza bera Udalarekin ere. Guk Udalaren babesa jaso 
dugu, baina hori gabe zailagoa da dena. Onena funtsezko hiru aldeak (ikastetxea, eguneko 
zentroa eta egoitza eta udala) ados egotea da, bestela zaila baita aurrera egitea. 
 
Bestalde, datorren urterako beste zailtasun batzuk ditugu. Gure ikastetxean, jarduera hau 
eskolako ordutegian egiten dugu; hilean arratsalde bat eskaintzen diogu, 15:00etatik 
17:00etara. Gure erantzukizunpean daude neska-mutilak, baina orain zailtasuna beste 
ikastetxe batzuetako neska-mutilak txertatzea izango da. Nola kudea dezakegu proiektua beste 
ikastetxe batzuetako neska-mutil batzuek ere izena eman nahi badute? 
 
Eta finantzaketari dagokionez, zein iruditzen zaizkizue zailtasun nagusiak? 
Ez dugu diru-laguntzarik jaso. Proiektu honen kostu bakarra Udalak hartzen du bere gain 
neska-mutilek pilatutako puntuak trukatzeko, jardueretan eta kirol-bonuetan egiten dituen 
beherapenetan. Irakasleak ordezkatzeak dakarren langileen kostua ikastetxeak hartzen du 
bere gain. 
 
Eta oro har, FLLren erronkarako, hainbat udalerritako hainbat enpresa eta dendaren babesa 
jaso dugu eta autofinantzaketarako ekintza batzuk ere egin ditugu (egutegiak saltzea...) eta 
horiei esker, lantaldearen bidaiak eta gastuak ordaindu ditugu. 
 
Proiektuan parte hartzen ari direnek jaso al dute trebakuntzarik edo gaitzerik? 
Ez, beharra ikusi dugun heinean egin ditugu horiek guztiak.  
 
Garrantzitsua iruditzen al zaizue partaideek trebakuntza/gaitzea jasotzea? 



Gure ikasleengan pentsatuta, zail samarra iruditzen zait, oso ikasle gazteak direlako. Gure 
iritziz, gazteek beste errealitate bat ikuste hutsa trebakuntza da berez, pertsonaren 
trebakuntza integrala da, eta ez zaigu hain beharrezkoa iruditzen jarduera hauetarako 
trebakuntza espezifiko bat jasotzea.  
 
Pentsatu al duzue ikasturtea amaitzean proiektuaren ebaluazioa egitea? 
Bai, interes talde guztiei gogobetetzeari buruzko ebaluazioa egiteko asmoa dugu: ikasleei, 
erabiltzaileei, irakasleei eta Udalari. Inkestatxo bat emango diegu hara joaten garen hurrengo 
aldian. Neska-mutilekin egin genuen proba bat eguneko zentrora lehen aldiz joan ginenean; 
inkestatxo bat eman genien esperientzia zer moduz atera zen eta nola sentitu ziren jakiteko 
eta, egia esan, oso balorazio ona egin zuten. 
 
Zein dira, zuen ustez, mota honetako programen onura nagusiak? 
Neska-mutilek haietako askori behintzat arrotza zaien errealitate bat ezagutzeko aukera dute. 
Gainera, adinekoak ezagutzen dituztenean pertsona interesgarriak iruditzen zaizkie eta hori da 
gehien harritu gaituzten gauzetako bat. Adinekoei, berriz, neska-mutilek freskotasuna ekartzen 
diete egunerokotasunera. 
 
Etorkizunean ere proiektuarekin jarraitzeko asmoa al duzue? 
Bai, antzeko proiektu batekin jarraitzeko asmoa dugu, baina egituratuagoa eta formalagoa 
(urteko programazioa, jardueren plangintza...) izango da etorkizunean eta, ziur asko, proiektua 
Pastoral Sailari pasatuko zaio.  Ikastetxeko curriculumean sartzea pentsatu dugu. 
 
Gomendatuko al zenieke beste ikastetxeei hau bezalako proiektuak abian jartzea? 
Zergatik? 
Gomendatuko nuke, bai, oso positiboa eta aberasgarria da. Gainera, garrantzitsua da ikasleei 
gizartearen errealitateari buruzko trebakuntza jasotzea eta gure gizartean, guri gustatu edo ez, 
egunetik egunera adineko gehiago daude, beraz, mota honetako proiektuak, nire iritziz, 
ezinbestekoak dira. Gainera, ez da denbora material asko behar, ezta ahalegin ekonomiko 
handia ere. Hiru edo lau erakunderen artean irizpideak bateratu eta gogo eta borondate pixka 
bat izatea besterik ez da behar. 
 
Zer aholku emango zenieke hau bezalako proiektu bat abian jartzekotan diren 
ikastetxeei? 
Egin dezatela lan taldean, pertsona bakarrarentzako lan handia baita. Gainera, proiektua 
klaustrora irekitzeko eta klaustroarekin adosteko esango nieke, tirabirarik gerta ez dadin. 
Ikastetxeak eta klaustroak egindako apustuaren adierazgarri izan behar du proiektuak.  


