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Proposamen hau kide garen taldeetan antzeman dugun hutsune batetik sortu da.
Maria Alonso del Val, taldeen bideratzailea, eta Donna Apellaniz Nieto, terapeuta
emozionala, urteetan ikusi dugu taldeetan komunikazio emozional ona izateak asko
laguntzen diela taldeari eta bertan parte hartzen duten pertsona guztiei. Gatazkak
sortzea eta itzulezinak bihurtzea saihestu dezakela ere.

Gaur egun, adimen emozionalaren garrantziari esker, emozioak zaintzearen onurak
ezagutzen ditugu: elkar sakon ezagutzea, gure nahiak eta beharrak entzutea eta
horiek lortzeko bidea aukeratzea, gure emozioak maneiatzea, egoeren aurrean
jardutea eta ez erreakzionatzea.

Emozioak pertsona guztiak mugitzen gaituzten bulkadak dira. Guztiak bizi eta
sentitzen ditugu, baina askotan ez dakigu kudeatzen. Horregatik, gure emozioak
ezagutzea ezinbestekoa da horiek kudeatu ahal izateko.

Gure esperientzia profesional eta pertsonalean, ikusi dugu sentitzen duguna
adierazteak eta, aldi berean, beste pertsona batzuei nola sentitzen diren entzuteak
elkar ulertzen eta onartzen laguntzen digula; elkarrengana hurbiltzen gaituela lotura
kontziente eta osasuntsuak sortuz.

Horregatik emozioak taldean modu arin eta errazean partekatzeko gida hau sortu
dugu. Dinamika honen bidez, arretaz eta errespetuz entzun eta adierazi ahal izango
duzue sentitzen duzuena. Horrelako espazio zaindua izatearen ondorio bat hau da:
giza harremanetan ia saihestezinak diren tentsioak arin kudea daitezkeela eta
desegiteko joera dutela. Horrela, taldea askoz eraginkorragoa izango da bere
zereginetan.

Gida hau beraien kideak zaindu nahi dituzten mota askotako taldeei zuzenduta dago,
hala nola elkarteei, lantaldeei, kooperatibei, aisialdiko taldeei eta abarri. Talde-giro
zaindua, orekatua eta osasuntsua sortzeko balio du.

SARRERA

Gida honek dinamika erraz bat proposatzen du, oinarrizko maila
batean emozioak taldean partekatzen, zaintzen eta kudeatzen
laguntzeko oinarri gisa. Mundu emozionalaren zaintza nahi eta
behar duenari hurbiltzeko laguntza izan nahi du. Talde guztiek

erabili ahal izango dute dinamika hau, taldeko zaintza
emozionalari buruzko aurretiazko ezagutzarik izan gabe.



PERTSONAK
Gida hau taldeentzat da; beraz,
gutxienez 4 pertsona beharko dituzue,
eta gehienez 20 pertsona* izatea
gomendatzen dizuegu.

* Lehen aldia bada, talde txikiago
batekin hastea gomendagarria da,
kudeatzen errazagoa delako.

Saioa non egingo den ere garrantzitsua
da. Etenaldirik ez dagoen leku lasaia
izateak eroso sentitzen lagunduko die
pertsonei. Pertsona guztiak beraien
beharren arabera eroso eserita egongo
direla ziurtatzea garrantzitsua da.
Edateko ura eta oihalezko edota
paperezko zapiak egotea gomendatzen
dugu.

TOKIA

ZER BEHAR DA

ZERTAN
DATZA
Aurkezten dugun dinamika hitz egiteko txandetan oinarritzen da. Taldea biribilean
biltzen da, aldez aurretik ezarritako rol eta parametro batzuekin, eta  txandaka
pertsona bakoitza nola sentitzen ari den partekatzen da. Hain erraza den honek
kontutan hartzeko alderdi asko ditu, bai prestakuntzari dagokionez, bai behar bezala
gauzatzeari dagokionez.

Egin ahal izateko garrantzitsuena lankideak entzuteko
eta partekatzeko gogoa izatea da.



OBJEKTU
Beharrezkotzat jotzen dugu bi objektu horiek erabiltzea dinamika zaintzeko.

hitzaren makila

Hitzaren makila objektu bat da eta hori
duen pertsonak bere txandan sentitzen
duena adierazteko edo isiltasunean
egoteko aukera dauka. Hitzaren makila
zirkuluaren erdian egongo da norbaitek
hartu arte. Bere txanda amaitzean
berriro utziko du espazioaren erdian,
beste pertsona batek hartu ahal izan
dezan. Makila ez dutenek hitz egiten
duenari entzuteko ardura dute.

* Egokitzat jotzen duzuen edozein
objektuk bete dezake hitzaren
makilaren funtzioa.

Kronometroa

Denboren jarraipena egiteko
kronometro edo erloju bat beharko
duzue, eta beste objektu bat, “hitzaren
makila” gisa erabiliko dena.

Saioaren iraupena une horretan taldean
zaudeten pertsonen kopuruaren arabera
egokituko da. Beste bilera luzeago baten
barruan egingo baduzue, gutxienez 30
minutukoa izatea gomendatzen dizuegu.
Beti denbora nahikoa izatea zer eta nola
egingo den argi azaltzeko, eta pertsona
bakoitzak bere burua adierazteko
aukera izan dezan gomendatzen
dizuegu.

Saioak 2 ordu baino gehiago ez irautea
ere gomendatzen dizuegu, zaintza eta
arreta denbora gehiagoz mantentzea
oso neketsua baita eta taldearentzat
kaltegarria izan daitekelako.

Aurrerago azalduko dugun bezala,
denbora zaintzea garrantzitsua da
dinamika honetan, eta beraz, erloju edo
kronometro bat izatea beharrezkoa da.

DENBORA



Horrelako dinamikak modu profesionalean egiten dituzten pertsonek beren gain hartzen
dituzte horrelako saioak egiteko beharrezkoak diren zeregin guztiak.
Saioaren alderdi guztiak zainduta daudela ziurtatzeko, honako rol hauek kolektiboko
pertsonen artean banatzea eta saioz saio aldatzea gomendatzen dizuegu.
Dinamikaren amaieran rol bakoitzean nola sentitu zareten eta zereginak taldearen
beharretara egokitzeko ideiak jaso ahal izatea interesgarria da.

ROLAK

Pertsona bakoitzak bere emozioak
adierazteko duen denborarren ardura
hartzea da bere zeregina. Denbora hori
aldez aurretik adosten da, 3 eta 5
minutu artekoa izatea gomendatzen
dugu. Denbora amaitzeko minutu bat
edo minutu erdi falta denean, seinale
bisual bat egingo dio partekatzen den
pertsonari, hark bere mintzaldia lasai itxi
dezan.

Denboraren zaindaria

Pertsonei harrera egitea eta zirkuluan
jar daitezen laguntzea da bere zeregina.

Pertsonen zaindaria

egiten da” atalean zehazki azalduta
dago.

Saioaren ikuspegi orokorra du, eta
gainerako rolak berarekin koordinatuta
daude.

Bere zeregina taldea zentratuta
mantentzea eta akordioak zaintzea da
baita ere. * Ikus “5. Kontuan hartu
beharrekoak”.
Bideratzaileak taldea dinamikatik
ateratzen bada berbideratuko du. 
Izan ere, emozioak partekatzean,
konpartitzeko unea ez den sakoneko
zerbaitekin konekta gaitezke, eta
orduan, rol hori duenak kontu handiz
zuzendu ahal izango du pertsona.
Era berean arauak errespetatzen ez
badira, epaitzen bada, entzuten ez bada,
eteten bada, adibidez, bideratzaileak
esku-hartze hori eten egingo du,
dinamika berbideratzeko.

Bideratzailea

Saioa non egingo den prestatzea da
bere zeregina, hau da, aulkiak, kuxinak,
ura, edalontziak, zapiak, etab. aldez
aurretik prestatzea.
Saioan sor daitezkeen beharrei adi
egongo da eta erantzuna emango die.

Tokiaren zaindaria



Dinamika hasi aurretik aipatutako rolak
banatuta eta argi egotea beharrezkoa
da. Horrela taldea zainduta egongo da
eta zaindariek argi izango dituzte
beraien zereginak.

PRESTAKETA

Bideratzaileak hitzaren makila
zirkuluaren erdian uzten du, partekatzen
hasteko bulkada sentitzen duenak har
dezan eta, amaitzen duenean berriro
erdian utz dezan gonbidatuz.

Bere gorputzarekin konektatzera
gonbida dezake taldea, arnasketa
sentitzera, edota hasi baino lehen une
batez isiltasunean egotera.

Txanda irekitzeko, galdera hauek
proposatzen ditu: Nola sentitzen naiz?
Zer moduz nago orain?

HITZA TXANDA

pn

nola egiten da

 

DINAMIKA

Espazioa prest egongo da; aulkiak edo
kuxinak biribilean*, ura, hitzaren makila,
etab.

* Bertako kultura asko zirkuluan biltzen
dira. Zirkuluak erraztu egiten du
pertsona guztiak beren artean ikustea,
eta egitura kolektibo baten barruan
integratzen ditu.

Bideratzaileak partehartzea eskertzen du, edukiari buruzko iruzkinik egin gabe.
Zaindariei hitza ematen die, beraien roletik zerbait partekatu nahi badute.
Rolen zereginak taldearen beharretara egokitzeko ideiak eskatzen ditu.

Dinamika itxi eta guztien artean gela jasotzea proposatu du, espazioaren zaindariari
laguntzeko.

ITXIERA

Dinamikaren helburua emozioak
adieraztea dela gogorarazten du.
Hitzaren makilarekin txanda bat
egingo dela azaltzen du, eta txanda
bakoitzeko denbora ere.
Kontuan hartu beharreko alderdiak
argitzen ditu. Honela azaltzen da “5.
Kontuan hartu beharrekoak” atalean.

Bideratzaileak ongietorria eman eta
saioaren funtzionamendua azaltzen du:

Ondoren, gainerako rolei hitza ematen
die, beren burua aurkez dezaten,
arduratzen direnaz azal dezaten,
jendeak jakin dezan.

 HASIERA1.



Sentitzen dugunari buruz hitz egitean, gure bihotzak, gure bizipenak eta gure
esperientziak irekitzen ari gara, eta oso garrantzitsua da konfiantzazko zirkulu

horretan adierazten den guztia errespetu osoz tratatzea.
 

Horregatik, atal honetan ideia garrantzitsu batzuk ematen ditugu pertsonak
nola zaindu, babestu eta errespetatzeko:

 
Es por esto que en este apartado damos algunas pistas importantes de

cómo cuidar, proteger y respetar a las personas:
 

KONTUAN
HARTZEKOAK

Modu lasaian hitz egin ahal izateko,
konpartituko duguna talde horretatik
aterako ez den konfiantza izan behar
dugu.
Parte hartzeak gertatzen dena kanpoan ez
kontatzeko konpromisoa hartzea dakar.
Dinamikan ateratako edozein gairi buruz
hitzegin baino lehen, egun osoko tartea
uztea proposatzen dizuegu.

KONFIDENTZIALTASUNA
ZAINTZEA

Hitz egiten ari garenean, gure txandan,
gertatzen zaigunaz lehen pertsonan
hitz egingo dugu; bizi izan dudanaz edo
bizitzen ari naizenaz, sentitzen dudanaz
eta nola sentitzen dudanaz. Ez dugu
inoiz hitz egingo beste pertsona
batzuen esperientziez edota bizipenez.

ZURE ESPERIENTZEI
BURUZ HITZ EGITEA

Dinamika hau ez da eztabaidarako gune
bat, bakoitzak bere esperientziatik eta
hitz egiteko txandan adieraziko du bere
burua.

EZ ESKU HARTU BESTE
PERTSONA BATEK
HITZ EGITEN DUENEAN



Dinamika honen helburua ez da
arazoak konpontzea, sentitzen duguna
adieraztea baizik. Besteei aholkuak
ematea ez da gure betebeharra. Epairik
gabe entzutearekin asko egiten ari
gara.
* Aholkua jaso nahi baduzu,
dinamikatik kanpo eska dezakezu.

AHOLKURIK EZ EMAN

Pertsona bakoitzak modu berezi eta
pertsonalean ikusten du errealitatea,
eta beraz, esperientziak ez dira
konparatuko horrelako espazio batean.

EZ KONPARATU

Pertsona bakoitza da, une oro,
partekatzen ari denaren erantzule. Beraz,
norbera arduratu behar da bere burua
zaintzeaz.

ERANTZUKIZUNA

Inoiz ez da derrigorrezkoa izango
pertsona guztiek txandan hitz egitea;
eta era berean, txanda isilean egoteko
erabil daiteke. Pertsona bakoitzari bere
denbora nola erabili libreki erabakitzen
utziko diogu, eta bere erabakia
errespetatuko dugu.

ERABILI ZURE
DENORA NAHI DUZUN
MODUAN

Norbait hitz egiten ari denean ez diogu
eteten, bai esan duen zerbaitekin
minduta sentitu bagara, bai bere
hitzekin ados bagaude edo ez. Gure
txandan gure emozioak partekatuko
ditugu.
Gogoratu denbora zaintzeaz arduratzen
den pertsonak kudeatzen duela hitz
egiteko txanda.
Recuerda que la persona encargada de
cuidar el tiempo es la que gestiona el
turno de palabra.

EZ MOZTU INOR



ZURE
TALDERA
EGOKITU

Adibidez,
dinamika hau hilean behin egin dezakezue,

astean behin,
saio garrantzitsuren bat egin aurretik,
bilera bakoitzaren aurretik laburrago,

irteera adierazkorra emanez,
mila aukera,

zuen gogara egokitu dezakezue.
 

Proba ezazu zure koadrilan,
zure familian,

zure lagunekin,
zure jendearekin,

lanean,
zure elkartean.

 



SAKONTZEKO
BALIABIDEAK

Gaia sakondu nahi baduzue, talde-kudeaketarekin,
komunikazioarekin eta lagungarri izan dakizkizuekeen emozioekin

zerikusia duten hainbat gairi buruzko erreferentziak utziko
dizkizuegu.

KOMUNIKAZIO EZ BORTITZA:

Baliabide asko daude Interneten. Hemen doa bat:
https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/

Erreferentziako liburua:
“Comunicacion no violenta: un lenguaje de vida” Marshall Rosenberg

ADIMEN EMOZIONALA:

Liburu interesgarriak eta baliotsuak:
"The book of humans emotions" Tiffany Watt Smith
"Ecologia Emocional" Jaume Soler y Mercé Conalga
"Inteligencia Emocional" Daniel Goleman

https://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/marshall-rosenberg/73513


KONTAKTUA
politkielkartea@gmail.com
www.guneakzabaltzen.eus

www.facebook.com/politki

guneak zabaltzen


