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“Haurren aisialdia: ezagutu, hausnartu eta parte hartu” izeneko saioan egindako lanari 

esker, Bergarako aisialdiak izan beharko lituzkeen ezaugarriak identifikatu eta jaso 

ziren. Herrirako nahi den aisialdi ereduaren ezaugarriak definituta, azokan kokatuko 

den aisialdi guneak, eredu horretan txertatu eta ezaugarriak batu beharko lituzkeela 

aintzakotzat hartuz, oraingoan gunearen antolaketa definitzeko lanketa egin da. 

 

� Nortzuk hartu dute parte bileran? 

 

Martxoaren 26an arratsaldez egindako saioa eta gero, gerturatu izan ezin 

zutenenentzat goizez beste saio bat egitea erabaki zen. Udala eta beste erakunde eta 

elkarte batzuentzat lanean ari diren hezitzaileak izan dira gerturatutakoen artean 

gehengoa, arratsaldez lanean ari baitira, baina guraso batzuk ere parte hartu dute, 

saioa beraien ikuspuntuekin aberastuz. 

 

� Jardunaldiaren nondik norakoak.  

 

Hurrengo izan da jarraitu dugun gai zerrenda: 

1. Sarrera 

2. Kokapena 

a. Azoka Bergaratzen prozesua 

b. Planoaren aurkezpena 

c. Martxoak 15eko saioa 

3. Bergarako Aisialdiko ezaugarrien onespena 

4. Taldekako lana: Ezaugarriak planoan islatu 

5. Bateratzea 

Bagara sarrera eta kokapena egin ostean, Udaletxeko zinegotziak aisialdi gunearen 

planoa aurkeztu du. 

Ondoren Martxoak 15ean izandako hausnarketa jardunaldian jasotako ezaugarriak 

aurkeztu eta gehitu, kendu edo aldatzearen aukera aztertu ondoren, onespena eman 

zaie, eta taldekako lana egin da ezaugarri hauek planoan islatzeko. 

Azkenik talde bakoitzetik ateratako ideiak bateratu egin dira bertaratuko guztien 

artean. 

 

� Talde dinamikan jasotako ekarpenak.  

 

Talde dinamikan eztabaidatutako ezaugarriak eta hauen inguruan egindako 

ekarpenak: 

GUNEA: 
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- Ez dago zertan espazioa bi zatitan banatu, bat espazio gidatua eta bestea 

espazio librerako. Biak uztartu daitezke eremu guztian. 

- Gurasoak eremu osoan egon daitezke beraien haurrekin. 

- Planoan dauden bi espazioak batzeko ahalegina egin beharko litzateke, haurren 

segurtasuna eta hezitzaileen erantzukizuna bermatzeko. Atzeko aldetik egitea 

ikusi da bideragarriena. 

- Bi espazioen artean umeentzat zubi edo txirrista antzeko bat. 

- Gurasoek espazio bat beharko lukete, ez du zertan finkoa izan, espazioa 

moldatzeko aukera aurreikusi beharko da. 

 

ADINAK: 

- Adin tarteka espazioak antolatu beharrean, gune edo espazio bereizgarriak 

egitea egokiagoa da: gune lasaia, psikomotrizitate gunea, gune bizia, eskulan 

gunea, … 

- 0-2 urte arteko haurrentzako gunea argiago bereiztea proposatu da, behar oso 

zehatzak dituzten heinean. 

- Inklusioa bilatu behar da, adin bereizketak gaindituz. 

- 0-3 urte bitarteko haurrak gurasoekin edo arduradun batekin egon beharko 

lirateke nahi eta nahiez. 

- 8 urtetik gorako haurrekin zer? Ez dute gurasoekin egon nahi, baina era berean 

leku estali baten beharra dute. Urte tarte horretarako haurrak era egokian 

daudela bermatzeko ardurako pertsona bat beharko litzateke. 

- 2-8 urte bitarteko haurrak gurasoekin egoteko aukera izan behako lukete, era 

berean hezitzaileak ere egon beharko lirateke gunearen arduradun bezala. 

 

GURASOAK: 

- Gurasoek bertan parte-hartzeko aukera izan beharko lukete. 

- Gurasoekin lanketa berezi bat egitea komeniko litzateke, hezitzaile eta gurasoen 

artean hezkuntza edo aisialdi eredua finkatu eta aurrera eramateko. 

- Guraso talde bat sortzea onuragarria litzateke, hezitzaileekin batera 

elkarlanerako. Kudeaketan ere zeresan handia izan dezakete gurasoek. 

- Gurasoen ordezkaritza izango duen zuzendaritza batzorde bat sortzea aproposa 

litzateke. 

 

 

HAURRAK: 
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- Nahiz eta espazioaren antolaketan proposamen bat landuko den, erabiltzaile 

izango diren haurrekin batera egitea beharrezkoa da. 

 

ASTEBURUAK: 

- Asteburuan zaintzaile bat egotea aurreikusi da, gunea zabaldu eta itxiz gain, 

bertako segurtasuna eta funtzionamendu egokia bermatzeko (materialak, 

haurrak gurasoen ardurapean,…) 

- Arratsalde batzuetan tailer edo ekintza programatuak egotea proposatu da. 

Agian ez dago hezitzaileen beharrik, gurasoek antolatutako ekintzak izan 

daitezke. 

 

BESTE BATZUK: 

- Hasierako proposamena martxan jarri eta denboran moldatzeko malgutasuna 

izatea beharrezkoa da. 

- Hezitzaile eta gurasoen artean araudi bat egitea ezinbestekoa da. 

- Proiektua hasiera hasieratik elkarlanean sortu beharko litzateke: hezitzaileekin 

eta gune horren guraso erabiltzaile potentzialekin. 

- Masifikazio arriskua ondo neurtu beharko da, maximo batzuk jarriz, adibidez, 

hezitzaileko. 

- Kontutan hartu beharko da, guraso kopuru handia egonez gero, haurrentzako 

espazioa txikiagoa egiten dela. 

- Hasieran helburuak markatu eta ondoren hitoen bidez helburu horiek lortzen 

joatea da biderik onena, bestela denera heltzeko zailtasunak egon daitezke. 

- Kanpokaldean haurrentzat ziburu estaliak egitea proposatu da, eta nolabait 

aisialdi guneko ekintzetan ere kanpoko espazioa erabiltzea. 

- Herriko eragileekin elkarlana bultzatu beharko litzateke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


