
                                     

INKESTA 

 

Generoa:                              Adina:                                     Ikastetxea: 

 
1. Zer da etorkin (inmigrante) bat zuretzat?       Beti /     Batzuetan /      Inoiz  

 Azalaren kolorea desberdina duen pertsona 

 Beste hizkuntza baten hitz egiten duen pertsona 

 Nireagandik desberdina den kultura bat duen pertsona 

 Herrialde desberdin baten jaio den pertsona 

 Aurreko ezaugarriak batzen dituen pertsona baina zure herrira oporretan baino etorri 
ez dena 

 

1: Inoiz / 2: Gutxitan / 3: Batzuetan / 4: Askotan / 5: Beti 

 

                                                                                                                                          1     2    3     4     5    

2. Norbait laguntza behar duenean laguntzen saiatzen naiz 

3. Aurreiritzietatik haratago joaten saiatzen naiz 

4. Malgutasunez jokatzen dut gauza berrien aurrean 

5. Gauza berriek interesa pizten dute nigan 

6. Nire pentsatzeko era moldatu dezaket egoeraren arabera 

7. Desberdintasunen aurrean baikor agertzen naiz 

8. Nire izaera alboratu dezaket beste rol bat hartzeko 

9. Egoera desberdinen aurrean egokitasunez jokatzen saiatzen naiz 

10. Nire erabakien inguruan hausnartu egiten dut  

11. Desberdintasunen zergatia aurkitzen saiatzen naiz desberdintasunak                                 

kritikatu baino lehen. 

12. Beste kulturen ezaugarriak baloratzen ditut 

13. Hezkuntzaren ikuspuntutik, etorkinak gela desberdinetan batuko nituzke 

14. Etorkinek ikasgelaren erritmoa oztopatzen dute 

15. Etorkin bat klasera ekartzea abantailak baino, arazoa da 

16. Hobeto egongo ginateke bakoitza bere herrialdean geratuko balitz 

17. Etorkinak jatorrak izan daitezke 
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18. Etorkinak fidagarriak izan daitezke 

19. Etorkinak arraza eta kultura baxuago batzuetatik datoz eta horregatik                             

ateratzen dituzte nota baxuagoak 

20. Kultura desberdinetako umeak ezin dira lagunak izan 

21. Etorkinek egokiak ez diren jarrera eta baloreak dituzte 

22. Ume etorkinek suspenditu egiten dute ez direlako saiatzen 

23. Ume etorkinak gauza miresgarriak egiteko gai direla uste dut 

24. Beste kulturek nirea aberastu dezakete 

25. Etorkinen egoera hobeto ulertuko banu, euren jarrera ere hobeto                                       

ulertuko nuke 

26. Kultura batzuk besteak baino hobeak dira 

27. Ikasle guztiek aukera berberak izan beharko lituzkete 

28. Kultura guztiak garrantzi bera daukate 

29. Kultura bereko pertsonen artean ere desberdintasun nabarmenak                                    

aurkitzen ditugu 

30. Nire inguruan etorkinak izatea eta eurekin harremana izatea ona dela                                        

uste dut 

31. Kultura desberdinetako ezaugarriak goraipatzeko prest nago 

32. Kultura desberdinen berri izatea gustatuko litzaidake 

33. Eskolak aniztasuna bilatu beharko luke 

34. Beste kulturetako partaideak errespetatzen ditut 

35. Kultura desberdinez inguratuta gaudela ohartzen naiz 

36. Ez dut arazorik lagun etorkinak egiteko 

37. Etorkinekiko komunikazioa errazten saiatzen naiz 

38. Lagun etorkin bat nire urtebetetzera gonbidatuko nuke 

39. Etorkizun batean seme edo alabarik izan ezkero, haserretuko                                                 

nintzateke etorkin batekin ezkonduko balira 

40. Gustatuko litzaizuke zure auzo berera etorkin familia bat etorriko balitz,                                      

hau da, zure etxe zein pisu alboan etorkinak biziko balira? 

41. Onartuko zenuke irakasle etorkin bat izatea? 

42. Bikotekide etorkin batekin ezkonduko nintzateke, hura maitatuz gero 
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43. Etorkinekin harremana daukadanean deseroso sentitzen naiz 

44. Etorkin batek laguntza behar duenean laguntzen saiatzen naiz 

45. Arazo bat izango litzateke alboan duzun ikaskidea etorkina izango                                          

balitz? 

46. Etorkinekin izan dudan harremana ona izan da niretzako 

47. Beste kulturetatik hartutako ezaugarriak txertatu ditut nirean 

48. Etorkinak ezagutuz hobeto ulertzen ditut etorkin horien jarrerak 

49. Beste etorkinen eta nire kulturen artean antzekotasun asko daude 

50. Nire inguruko etorkinen kultura ezagutzen saiatu naiz 

51. Ez dut arazorik etorkinekin egoteko 

52. Nazkatu egiten nau etorkinekin aritzeak, beraiekin komunikatzea oso                                          

zaila delako 

53. Arazoak ditut beste kultura bateko pertsonekin harremana izateko  

54. Kultura desberdinetako ohiturak edo bizipenak frogatuko nituzke.                                         

Adibidez, beste kultura batzuetan jaten dutena jan, kultura desberdinetako                             

arropak jantzi… 

55. Etorkinekin harremana izaterako orduan bere egoera kontuan hartuta                             

desberdin jokatzen dut 

56. Beste kulturen ezaugarriak identifikatzeko eta aztertzeko gai naiz 

57. Etorkin batekin harremana izaterako orduan beste kultura horren                                     

ezaugarriak jakitea ezinbestekoa da 

58. Beste kulturekin harremana izaterakoan gauza berriak ikasten ditut 

59. Inguratzen nauten kulturen ezaugarrien berri dut, hala nola, agurra nola                                 

egiten den… 

 

60. Ba al duzu lagun etorkinik?         Bai         Ez 

 

 Nolakoa da?       Beti /       Batzuetan /      Inoiz 

 Langilea da 

 Irakaslearen lana zaildu egiten du 

 Elkarbizitza arazoak sortzen ditu 

 Beste ikasleak kaltetu egiten ditu 
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 Liskartsua da 

 Maila akademikoa baxatzen du 

 Beti bere gainean egon behar gara ez duelako ezer ulertzen 

 Lagun ona da 

 Klasean arazoak sortzen ditu 

 Harreman ona du beste pertsonekin 

 Besteak errespetatzen ditu 

Berari buruzko aipamen bat:…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




