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Sarrera
Jares-ek (2006)1 azpimarratzen duen bezala, “elkar
bizitzen ikasteko zeregina ezin liteke bat-bateko
jarduera izan, ez eta momentu jakin bateko hitzezko
parte hartze soil bat ere, planiﬁkazioa beharbeharrezkoa du...” (97. or.).
Asmo horrekin sortuak dira lehen hezkuntzara
zuzendutako Unitate Didaktiko hauek. Eskola zikloaren
arabera banatutako hiru unitate didaktiko dira eta
egitura bera dute; jarduera jakin batzuk eta jarduera
bakoitzaren helburuak aldatzen dira, ez, ordea,
material guztiaren izpiritu orokorra.
Hainbat auzirengatik gero eta kezka handiagoa
agertzen den garai honetan, hala nola, elkarren
arteko harremanengatik, begirunearengatik,
komunikazioarengatik, bizikidetzarengatik..., eta
arreta batez ere bigarren hezkuntzan jartzen bada
ere, guk lehen mailatik hastea proposatzen dugu eta
ibilbide osoan zehar bidelagun izatea.
Honela ulertzen dugu Bizikidetza:
Harmoniazko harremanak ﬁnkatzea, gizartearen
pluraltasunean eta aniztasunean oinarrituak,
gatazkak aldatzeko bide gisa elkarrizketa landuz.
Bizikidetzak eraikitze aktiboa eskatzen du, nahita
egina eta etengabea, non denak partaide izango
baitira.
Gizabanakotik abiatu eta sareak eta ekipoak
sortzea.
HELBURUAK
Orokorra
Gainerako pertsonekin lankidetza harremanak
bultzatzea, hala maila berekoekin nola
erreferentziazko pertsona helduekin.
Zehatzak
Gure artean dauden aukeren eta ikuspegi
askotarikoen trukea eragitea.
Komunikazioa, emozio adierazpenak eta enpatiazko
elementuak bultzatzea.
Ingurune irmo eta konﬁantzazko bat sortuz partaide
eta kide izatea.
Lankidetza, laguntza eta solidaritatean
oinarritutako talde lana sustatzea, eskaintzeko zein
eskatzeko.

Hitzik gabeko komunikazioa

Pentsamendu kritikora eta partaidetza aktibora
bultzatzea ikastetxeko harremanak eraikitzerakoan.
Hala pertsonekin nola inguru eta izadiarekin loturak
sortzea.
Bizikidetzarako Hezkuntzan, hiru mailatan lan egin
beharra dago:
Ezagutzari dagokionez: bi mailatako gogoeta
bultzatuko da:
Oinarriei buruzko ezagutza bizikidetza ona
lortzeko.
Geure buruarekiko eta gainerakoekiko
jarrerak; nola ikusten ditugun gure burua eta
gainerakoenak.
Afektibitateari dagokionez: Emozioak, enpatia
eta abar ongi eta egoki adierazteko baliabideak
eskuratzea.
Jokabideari dagokionez: Bizikidetza ona lortzeko
beharrezko diren trebeziak bultzatzea eta
haietan entrenatzea, esaterako, gauzak nola egin
litezkeen....
METODOLOGIA
Partaide diren lagunen esperientzia eta bizipenetatik
abiatzen da, beti ere ikuspegi sozioafektiboari
jarraituz, hau da, bizipenetik hasi eta hortik atera
irakaspena:
Bizitutako egoera batetik abiatuko gara: jolas bat,
ipuin bat, eszenaratze bat...
Bizitutakoari buruz hitz egiten da, protagonistak
ikasleak berak izanik eta haiek berek ondorioak
lantzera bultzatuta.
n Beharrezkoa den kasuetan, azalpen teorikoak
emango dira.
Batez ere, antzezpenera, jolasera eta adierazpen
plastikoetara joko da, baita elkarrizketara, eztabaidara
eta abarretara ere.
Espero dugu Unitate Didaktiko hau gelako eta
ikastetxeko bizikidetza hobetzeko izan dadila eta
ikasleei bizitzako hainbat egoeratarako tresnak
bereganatzeko lagungarri gerta dakiela.
1 CIP-FUHEM, Habilidades de comunicación, Dossier para una educación
intercultural, Madril, 2005.
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“Telefono hondatua”

Komunikazio estiloak
1. “Telefono hondatua”
HELBURUAK
Komunikazioaren
distortsioak
identiﬁkatzea.
Komunikazioan
subjektibotasuna lantzea.
Entzunez gogoeta
egitea.

MATERIALA
Jarduera honetan ez dugu inolako
materialik beharko.

NOLA EGIN
Hondatutako telefonoaren jolas klasikoa dugu
hau, baina, esaldi bakar bat esan ordez, ipuin
edo istorio txiki bat kontatuko dugu. Irakasleak
ikasle bati honako ipuin hau edo beste edozein
kontatuko dio:
Zuhaitz zauritua (laburpena, jatorrizkoa Carlos
Barax Argitalpenak argitaratua da)
Laura eta Bittor bi lagun jator ziren eta
jolasean ari ziren zelai eder batean; han,
bazen ehun urte baino gehiagoko zuhaitz
izugarri bat paseoan zebiltzan guztiei bere
itzalaren babesa ematen ziena.
—Harri bitxiak bilatuko ditugu? —Esan zion
Laurak Bittorri.
Harri bitxi bat bilatu nahirik zebiltzala, iltze
zahar eta herdoildu bat aurkitu zuten.
—Hara! —bota zuen Bittorrek—, iltze bat
aurkitu dut.
—Zer egingo dugu horrekin? —Esan zuen
Laurak.
—Zuhatzari sartuko diogu harri batez.
—Erantzun zuen Bittorrek. Eta halaxe
egin zuen. Bittorrek, bere laguntxoaren
baimenarekin, metalezko objektu hori egur
noble hartan sartzen hasi zen.
Lana amaitzeko gutxi falta zitzaionean,
auhen larri bat entzun zen:
Ai, ai, ai…, nahikoa da! Bittor eta Laura
lurrean eserita gelditu ziren, hartu zuten
sustoa zela-eta.
—Zu, zu…, zu…, zuhaitza kexatu egin da.
—Zioen Laurak ahots ikaratu eta arnas
motelez. —Bai, hala uste dut. —Baieztatu

zuen Bittorrek, begirada zuhaitzari josita.
Bat-batean, gizaki baten modura, hizketan
hasi zen zuhaitza. —Haurrak, utzi zuen
eskuez niri zigor anker hori egiteari! Jaio
nintzenetik, zuek gizakumeok seinalez
eta zauriz bete nauzue, adarrak moztu
dizkidazue eta nire lagun txorien habiak
desegin dituzue. Niretzat ez duzue inoiz
maitasun edo hitz gozorik. Eta, orain, zuk
metal zital horrekin zauritu nauzu. —Esan
zuen zuhaitzak.
Laura eta Bittor oihuka hasi ziren: —Zatozte,
zatozte denok, zuhaitza hizketan ari zaigu!
Eta han zehar paseatzen zebiltzan guztiak
mirarizko eta ustekabeko gertakari hura
ikustera hurbiltzen ziren. Zuhaitzak hizketan
jarraitzen zuen: —Niregandik hartzen duzue
itzala, edertasuna, oxigenoa, egurra eta zuek
ikasi ahal izateko papera; hodeiei deitzen
diet zuen soroak urezta ditzaten. Guri,
zuhaitzoi, esker bada bizia gure planetan...
Isildu egin dira zuhaitza eta malkoak isuri
ziren adarretatik. Hala da, zuhaitza egiaz ari
zen negarrez. —Mesedez, nik zuen adiskidea
izan nahi dut, ez iezadazue minik eman eta
ikas ezazue ni maitatzen. Laurak, Bittorrek
eta hara bildutako guztiek ezin zuten sinetsi
ikusten ari zirena.
Herriko alkateari berria eman ondoren,
zuhaitzaren inguruan hesi bat jartzeko
agindu zuen, inork inoiz ez zezan eraso.
Zuhaitza, eskerronez beterik, haziz eta haziz
joan zen garaiera itzela izan arte; haizeak
sakabanatutako malko bakoitzetik, zuhaiztxo
bat sortu zen, eta, hari esker, herri hartako
zelaia edertu egin zen.
Ikasle horrek hurrengoari kontatuko dio eta
hala egingo dute gainerakoek ere, talde osoak
istorioa entzun arte. Segidan, azkena entzun
duen ikasleak berak zer ulertu duen azalduko dio
talde osoari, istorioak nozitu dituen aldaketak
denek ikusteko eran.

EBALUAZIOA
Gerora, komenigarria litzateke
hirugarren pertsonetatik jasotako
informazioarekin ﬁdatzeak
dakartzan ondorioez eta informazio
hori egiaztatzeak duen garrantziaz
gogoeta egitea.
Hasierako eta amaierako
mezuaren antzekotasunak
balioestea.
Pertsona bakoitzak arreta
alderdi desberdinetan jarri duela
frogatzea.
Subjektibotasun elementuak
ateratzea.
Adibideak aurkitu, esaterako,
batzuetan norbaitekin
haserretzen gara beste pertsona
batek badioelako hark zerbait
esan duela, baina ez dugu harekin
zuzenean hitz egiten, argitzeko
zer esan zuen zehazki, zer
adierazi nahi zuen eta zergatik.
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Galdera irekiak eta itxiak:

Komunikazio estiloak
2. Galdera irekiak eta itxiak:
NOLA EGIN

HELBURUAK
Galdera irekiak eta
itxiak adieraztea.
Esanahia argitzeko
galdera irekien balioa
estimatzea.

MATERIALA
Errotuladoreak
Arbela

EBALUAZIOA
Zein eratako galderekin lortu zen
datu gehiago?
Noiz izan zen errazagoa galdetzea
eta testuingurua osatzea?
Zein estilorekin izan zen
komunikazioa errazagoa?
Zein metodo da gogokoena gertatu
zena argitzeko?
Bibliograﬁa
Rosenberg, M. (2000). Comunicación no
violenta. Bartzelona. Urano.
Verdecer, R. eta Verderber, K (2005). Comunícate.
Thomson Wadsworth.

Irakasleak honako esaldi hauek idatziko ditu arbelean:
Naroak ez zuen treneko leihotik begiratu;,
horregatik ez zuen jakin Xabi agur esatera etorri
zenik.
Asko saiatu eta gero, Margak lortu zuen azkenean
lanpostu hura.
Gela bi taldetan banatzen da eta talde bakoitzak esaldi
horietako batekin lan egin beharko du. Esaldi bakoitza
istorio baten amaiera da eta gainerako datuak asmatu
egin beharko dituzte.
Orain azalduko dugu galdera itxia kontzeptua:
GALDERA IREKIAK
Galdera irekian, zabalago erantzuteko aukera
ematen zaio solaskideari, murrizterik gabe. Galdera
irekiak, besteak beste, nor, zer, zertarako, zergatik,
noiz, non, zein edo nola hitzarekin hasten dira.
Adibideak: Zer gustatzen zaizu? Zer lortu nahi duzu?
Zergatik uste duzu hori gertatzen ari dela? Zein dira
arrazoiak?
Galdera irekia, beste ezer baino lehen, begirunezkoa
da eta, erantzunaren bitartez, beste pertsonak
egiaz helarazi nahi diona ezagutzeko funtsezkoa
duen informazio materiala jaso dezake, eta hala
informazio osoagoa izan.
GALDERA ITXIAK
Galdera itxiak bai ala ez erantzutera mugatzen du
solaskidea. Adibideak: Erosiko al duzu? Joan nahi al
duzu? Gustatzen al zaizu mendira joatea?
Galdera irekiak harremanak sortzen laguntzen du;
galdera itxiak, berriz, harremanak hausteko joera
du, bi aukera besterik ematen ez baititu; hartara,
galdera itxien bidez galdetzen duena elkarrizketa
gidatzen ari da, eta galdetzailearen aurretiko
hipotesiari jarraitzen zaio beste pertsonak esaten
duenari jarraitu beharrean.
Istorioa osatzeko talde batek galdera itxiak baino
ezingo ditu egin eta besteak, berriz, galdera irekiak.
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Nire amorrua

Emozio adierazpena
3. Nire amorrua
NOLA EGIN
HELBURUAK
Hizkuntza emozionala
sortzen laguntzea
amorrua ezagutu eta
hartaz jabetzeko.
Amorru adierazpena
egoki bideratzen
laguntzea.

MATERIALA
Kartoi mehe gorria, horia eta
berdea: txartel moduan moztuko
dira, pertsona bakoitzak kolore
bakoitzeko txartel bat izan dezan
Guraizeak

Amorrua (pertsona edo gauza batekiko
haserrea, ez-atsegin edo ezinikusia),
ondo erabiliz gero, funtsezko emozioa da
bizirauteko. Amorrurik gabe, beldurrik
gabe bezalaxe, ezin urrunduko ginateke
edo geure burua ezin babestuko genuke
min ematen diguten gauzetatik. Amorruak
injustiziaren aurka jokatzeko eta erasotzaile
baten arriskutik babesteko indarra ematen
digu. Halere, bideratzen eta modu egokian
adierazten jakin behar da, gure buruari eta
beste inori minik egin ez diezaiogun.
Gelakide bakoitzari amorrua ematen dioten
gauza oso zehatzak gogoratzeko eta txanda
esateko eskatuko zaio, esate baterako:
“Niri irainek amorru handia ematen didate”,
“iletik tiratzeak”, “niri ez entzuteak”, eta abar.
Arbelean idatzi esaten diren guztiak.

EBALUAZIOA
Zer pentsatzen dute emozio
adierazpenei buruz?
Zer egiten dute amorru handia
ematen dien zerbait dagoenean?
Zer egin dezakete?
Amorru hori sentitzea gustatzen ez
bazaigu, zergatik eragiten diegu
beste pertsonei?
Zertarako?

Ideia guztiak idatziz bildu direnean, bananbanan irakurriz joango gara eta neska-mutilek
honako kode hauek kontuan hartuta, egoerara
hobeki egokitzen den txartela jasoko dute:
Berdea: ez dit batere amorrurik ematen,
Horia: amorrua ematen dit,
Gorria: amorru handia ematen dit.
Aztertuz joan beharko da zerk ematen duen
amorrua, ea neska-mutil guztiei amorrurik
ematen dien, neska edo mutil izateagatik
desberdintasunik azaltzen den eta abar.
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Pentsatzeko lau kapela

Emozio adierazpena
4. Pentsatzeko lau kapela

1

NOLA EGIN

HELBURUAK
Egoera batean
burura daitezkeen
pentsamenduak bideratzeko
hainbat modu ezagutzea.
Sormena bultzatu eta
aukerak sorraraztea.

MATERIALA
Kartoi mehe zuria, gorria,
beltza eta horia.
Guraizeak
Kola

1 DE BONOren egokitzapena, Edward, Seis sombreros
para pensar, www.neuronilla.com webgunean.

Bibliograﬁa
Adam, E; Cela, J.; Codina, M.; Darder, P.; Díez de
Ulzurrun, A.; Fuentes, M.; Gómez, J.; Lombart,
C.; López, M.; Mallofré, M.; Masegosa, M.; Martí,
J.; Ortega, R.; Palou, S. eta Rosel, R. (2003)
Emociones y Educación qué son y cómo intervenir
desde la escuela. Graò.
Abeyá, E; Díez, M. eta Gómez, P. (2006).
Emociones. Octaedro.

Neska-mutilei koloreetako kapelak egiteko
proposatuko diegu (agian, plastikako ikasgelan
egin ditzakete), gero janzteko modukoak.
Arazo bati aurre egin behar diogunean erabil
ditzakegun pentsamenduen norabideak islatzen
dituzte kapelek. Neska edo mutil batek halako
koloreko kapelua janzten duenean, kapeluaren
kolore horri dagokion eran edo norabidean
pentsatu beharko du. Komeniko da irakasleak
esatea zein kapela jantzi une bakoitzean.
Taldean lan egiten bada, parte hartzaile guztiek
kolore bereko kapela jantzi beharko dute.
Pentsamendu estiloen motak eta proposatutako
koloreak honako hauek dira:
Kapela zuria: kapela/pentsamendu horrekin,
ezinbesteko datuetan jarriko dugu arreta.
Zer informazio dugun ikustea da kontua eta
hartatik ikastea.
Kapela gorria: horrekin, arazoei begiratuko
ditugu, sena, sentipenak eta emozioak
erabiliz. Ikasleek beren sentipenak azalduko
dituzte, zuritzen ibili beharrik gabe.
Kapela beltza: kapela hori erabiliz,
zentzuaren eta zuhurtziaren pentsamendua
jarriko dugu abian, landu dugun gaiaren
alderdi negatiboak agerian jarrita.
Kapela horia: pentsamendu positiboaren
kapela dugu hori, eta zerbaitek ondo
funtzionatu duela eta onurak zergatik
ekarriko dizkigun ikusaraziko digu.

Kode horiek ﬁnkatuak ditugunean, berriki
gelakoentzat eragina izan duen gai bat landuko
dugu, gatazka txikiren bat, arau bat edo taldeari
eragiten dion beste zerbait.

EBALUAZIOA
Jarduera hori ebaluazioarekin
batera egiten da; kapela jartzen
dutenean, ondoren datozen
galderen modukoak egiten zaizkie:
Zer nabaritzen dute?
Zer da azaltzeko gauzarik
konplexuena?

Kode horiek ikasturte osoan
zehar erabil daitezke, norbait
ezkor agertzen denean, kapela
beltzarekin adieraziko zaio
konplizitatea sortzeko eta abar...

Pentsamenduaren kodetik
desbideratzen badira, bideratu
egin behar dira, edo gainerakoei
galdetu kapela adierazpenarekin
bat al datorren...
Azkenik, jarduera horrekin zer
ikasi duten galdetuko zaie.
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Hitzik gabeko jokabideak

Asertibitatea
5. Hitzik gabeko jokabideak
HELBURUAK
Egoera zail bati
aurre egin behar dioten
pertsonekin enpatia
sustatzea eta lagungarri
gertatzea.
Elkarren arteko
desadostasunak
adieraztea
bultzatzea.

EBALUAZIOA
Elkarren artean adieraziko dute
zenbait aukera zer iruditzen zaien,
honako arau hauei jarraituz:
Aukera bat berari ere ez barrerik
edo adarjotzerik egin.
Norbaitek desadostasunen bat
adierazi behar duen bakoitzean,
zertan ez dagoen ados
adieraztetik hasiko da.
Aukerak eskainiko dira, alegia,
“hau da nik egingo nukeena...”.
Gure adiskidea (neska ala mutila)
aukera bakoitzarekin gure ustez
nola sentituko litzatekeen
aztertu.

NOLA EGIN
Jarraian datorren gertakari hau kontatuko zaie
ikasleei:
Zure lagun (neska edo mutila) onenaren
gurasoak bereizi egin dira, eta oso triste
eta haserre dago; errua berea delakoan,
ez du inork jakiterik nahi eta egoera hori
konpontzeko zerbait egin behar duela
pentsatzen du. Zu konturatu egin zara, ordea,
haren ama eta zuena adiskideak baitira eta
etxean entzun baituzu.
Ez daki zer egin eta, esaten zaion edozerekin,
haserre eta oso harrotuta jartzen da.
Amak zuri esan dizu ez diezaiozula kontuan
har, bolada txar bat pasatzen ari dela eta
adiskideak elkarri laguntzeko direla; baina,
hain “erretxin” izaten ari denez, gelako beste
lagunak nazkatzen ari dira.
Launakako taldeetan landuko dute:
Adiskideari (neska edo mutila) zer esan.
Gelako gainerako lagunei (neska-mutilei) zer
esan.
Nola adierazi behar lirateke horrelako gauzak.
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Epaiak eta oharrak

Asertibitatea
6. Epaiak eta oharrak
NOLA EGIN ETA NOLA EBALUATU
HELBURUAK
Eguneroko komunikazioetan
nolako esapideak erabiltzen
ditugun ohartaraztea.
Epaietan (estilo oldarkorrean)
oinarritutako komunikazioek
zer eragiten duten aztertzea
eta behaketan oinarritutako
komunikazioa asertiboagoa
dela konturatzea.

Komunikazioan behaketaren eta ebaluazioaren
arteko desberdintasuna azaltzea. Behaketa
momentuaren eta testuinguruaren deskribapen
zehatza da; ebaluazioa, berriz, gure iritziekin
eta balioespenekin tindaturik dago; kritika bat
dakar; areagotu edota orokortu egiten da: Beti,
inoiz ez, denak, denok...
Horrek ondoeza sortzen du entzuten duen
pertsonarengan, kritikatuta sentitzen den
pertsonarengan, eta, hala, bere burua
defendatzen du eta ez du entzungo.
Hurrengo ﬁtxan egoera sail bat irudikatzen da.
Behaketak ala ebaluazioak diren esan beharko
da, eta, ebaluazioak balira, behaketa modura
nola egin zitezkeen adieraziko da:

MATERIALA
Gaiaren bukaeran ageri den
ﬁtxaren fotokopiak gelako pertsona
guztientzat.

Bibliograﬁa
Elizondo, M (2004). Asertividad y escucha activa
en el ámbito académico. Mad Argit.
Roca, E, (2005). Cómo mejorar tus habilidades
sociales: programa de asertividad, autoestima
e inteligencia emocional. ACDE Cooperación y
Desarrollo.

EBALUAZIOA
1. Ebaluazioa. Behaketa honelakoa izan liteke:
Parkean topo egiten dugun bakoitzean, norbaitekin
borrokan ikusten zaitut; nire ustez, azkenean,
adiskiderik (neska edo mutil) gabe geldituko zara.
2. Ebaluazioa. Behaketa honelakoa izango
litzateke: Atzo Maikak haserretu egin zela esan
zidan // Uste dut Maika haserretu egin dela ez
baitit hitz egiten eta ez dakit zergatik.
3. Ebaluazioa. Behaketa honelakoa izan liteke:
Anderrek ez du golik sartu hogei partidutan
(horrek barrea edo harridura sortuko du, baina
oroitaraz diezaiekegu futbolean ongien jokatzen
duten jokalari profesionalek ere aldi txarrak izaten
dituztela, eta horrek ez du esan nahi futbolean
jokatzen dakitenik.
4. Behaketa
5. Behaketa

KOMIKI BIDEZ
ADIERAZITAKO EGOERA
Pertsona bat borrokan ari da
beste batzuekin eta norbaitek
esan dio:
“gaiztoa zara”.
Bi neska-lagun hizketan ari
dira eta batek esaten dio
besteari:
“Atzo Maika nirekin haserretu
zen arrazoirik gabe”.
Bi mutil-lagun hizketan
ari dira; batek honela dio
besteari: “Anderrek gaizki
jokatzen du futbolean”.
Anek ez dit iritzia eskatu
entrenamenduan.
Adiskide batek beste bati
honela esan dio: Gure amonak
gazta tarta prestatzen dit
bere etxera joaten naizenean,
asko gustatzen baitzait.

EBALUAZIOA?
BEHAKETA?

NOLA IZAN
LITEKE?
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Nire burbuila

Autoestimua
7. Nire burbuila
NOLA EGIN
HELBURUAK
Pertsona bakoitzaren
bizi espazioa zein den
identiﬁkatzea.
Bizi espazio horren mugak
errespetatzeko eskatzen ikastea.
Beste pertsonekin
elkarreraginean aritzeko
pertsona bakoitzak tarte
desberdinak dituela
ohartzea.

MATERIALA
Artile mataza bat, 60 cm-ko izpitan
moztuta bikote bakoitzari bana
emateko.
Leku zabala
EBALUAZIOA
Nola sentitu gara?
Zer gertatzen da norbaitek gure
espazioa inbaditzen duenean? Nola
erantzuten dugu normalean?
Zertan aldatzen da hori konﬁantza
dugun pertsonekin egiten dugunean?
Nola konturatzen gara beste baten
espazioan bidegabeki sartzen ari
garela?

Bikoteka banatuko da gela, ahal bada normalean
elkarrekin egoten ez diren pertsonekin osatu
dira bikoteak, eta irakasleak artile mataza zati
bana emango dio bikote bakoitzari. Bikoteko
kide bati beste kidearen aurrean jartzeko
eskatuko zaie eta pertsona bakoitzak hariaren
mutur bat hartu beharko du.
Aurretik azalduko zaie haria biltzen hasi behar
dutela norbaitek “nahikoa” esan arte. Ondoren,
bikote bakoitzak bildu gabe gelditu den haria
neurtuko du.
Jarduera hori bera gelan edota patioan
elkarrekin denbora gehien ematen duten
pertsonekin errepikatuko da.
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Nor naiz ni?

Autoestimua
8. Nor naiz ni?
HELBURUAK
Nortasunaren
ñabardura ugariak eta
pertsona baten osagai
diren alderdi guztiak
identiﬁkatzea.
Beren buruen inguruko
gogoeta eragitea.

MATERIALA
Folioak
Arkatzak

EBALUAZIOA
Horren ondoren, bakoitzak gainerako
taldekideei azalduko die:
Nolako jarrerak adierazi dituzten eta
zergatik
Pertsona bakoitzaren ñabardura eta
adierazpideei buruzko gogoeta egingo
dute.
Badirela pertsonak alor batean modu
batera azaltzen direnak eta beste
batean, bestera...
Zeren arabera azaltzen dira horrela?

NOLA EGIN
Zera da kontua: neska edo mutil bakoitzak bere
nortasunari edo hainbat zeregini buruzko gogoeta
egitea, bakoitzarengan nolakoak diren gogoeta
eginez. Horretarako, honako alderdi hauetako
bakoitzean, hiru hitzen bidez nork bere jarrera
adierazteko eskatuko zaie, beren ustez egiaz
azaltzen diren bezalaxe:
1) Seme edo alaba modura irudikatu behar
dute beren burua.
2) Ikasle modura. Horretarako, bere buruari
galdetu beharko diote, gelan nola
portatzen diren, eskolatik zer interesatzen
zaien eta zer ez, eta abar.
3) Gelakide modura. Kasu honetan, hausnartu
beharko dute gainerako gelakideekin nola
portatzen diren, zer harreman dituzten,
eta abar.
4) Anaia-arreba edo ahizpa modura (seniderik
ez duten kasuetan, lehengusu edo adiskide
minekin egin ahal izango dute).
5) Herritar gisa. Beren esku dauden eguneroko
gauza txikietan nola portatzen dire pentsatzea
da kontua: zakarrak lurrera ala zakarrontzira
botatzen dituzten (ala birziklatzera, horretako
biderik balego), kalea ondo zeharkatzen
duten, ahal dutenean laguntzen duten, eta
abar.

Bibliograﬁa
Vallés, A. eta Vallés, C. (1998). Autoestima: educación
primaria, tercer ciclo. Marﬁl SA Argit.
Diez, MC; Díez de Ulzurrun, A.; Notó, F.; Escardibul,
S.; Puig, J.M.; Arguís, R.; Arnaiz, P.; Báez, C.; De Ben,
M.A.; Diaz, F. eta Dori, I. (2001). La acción tutorial. El
alumnado toma la palabra. Graò.
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“Telefono hondatua”

Elkartasuna
9. Lotutako katua2
HELBURUAK
Antolaketaren,
batasunaren eta
ekintza planiﬁkatu eta
bateratuaren premia
erakustea.
Beste pertsona eta
taldeekiko elkartasuna
adieraztea.

MATERIALA
Gutxi gorabehera
sei bat metroko soka
Klarionak
Zazpi zapi
Sei soka txiki
Aulki bat

EBALUAZIOA
Nola sentitu dira?
Zer gertatu da?
Zer gertatzen da ekintza bat
bakarka egin nahi dugunean? Eta
pertsona gehiagorekin saiatzen
garenean?
Nola antolatu dira bigarrengo aldiz
beren laguna askatzeko?
Zer estrategia erabili da?

2 GUÍA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Gaztela
eta Leongo Gazteria Kontseilua.

NOLA EGIN
Komeni da jarduera hau leku zabal batean
egitea patio edo gimnasio batean; eta 3 metroko
diametroa duen biribil bat marrazten da zoruan.
1. Talde bat eratuko da, hamar bat
pertsonakoa.
2. Pertsona batek tigrearena egingo du eta
zazpik, katuarena, buruan zapia dutela.
3. Tigreak katu bat lotuko du biribilaren
erdian, aulki batean eserita. Haren presoa
izango da. Katuak buruan izango ditu
besoak eta ezin erabil ditzake askatzeko.
Halaber, ezin da aulki eta guzti zutitu
ezta biribiletik irten ere.
4. Gainerako katuei bizkarrean lotuko zaie
esku bat, soka txikiez, eta zapi bat jarriko
zaie buruan. Zapi hori haien biziaren irudi
izango da, tigreak kenduz gero, katua hil
egingo da eta jokotik irtengo.
5. Katuek ez diezaiokete tigreari heldu, ez
eta kolperik eman ere. Bultza baino ez
diezaiokete egin eta norbaitek arauak
betetzen ez baditu, denek galduko dute.
6. Tigreak eragotzi egin beharko die lotuta
dagoen katua askatzen, eta zapiak kentzen
saiatuko da, biribiletik irten gabe.
Hasieran, katuei presoa askatzeko agindua
emango zaie, baina banaka eta denbora
jakin batean askatzen saiatu beharko dute.
Normalena ez lortzea baita, bigarren agindu bat
emango zaie, denak elkarrekin saia daitezela.
Sokatik askatzen denean, katu presoak korrika
egin behar du, baina aulki eta guzti ere aska
dezakete katuek. Tigreak katu guztiak hiltzen
baditu, horiek galduko dute; orduan, jarduera
errepikatu egingo da beren helburua iritsi arte.
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Kontinenteak

Elkartasuna
10. Kontinenteak
NOLA EGIN

HELBURUAK
Lankidetza garatzea.
Irudimena pizten laguntzea
eta irtenbideak taldean
bilatzea.
Gaurko merkatu ereduaz
hausnartzea eta bidezko
merkataritza
sustatzea.

Neska-mutilak bosnakako taldetan banatuko
dira. Talde guztien artean banatzen dira
txartelak eta, txartel bakoitzean, kontinente
baten izena jarriko da.
Jantzita dauzkagun eta gelan dauden arropa
guztien etiketak begiratzen hasiko gara, non
eginak diren jakiteko; eta, ondoren, eginak
diren kontinentearen arabera sailkatuko ditugu
idatziz.

EBALUAZIOA
Gehienak zein kontinentetakoak dira?
MATERIALA
Koloreetako txartelak
Boligrafoak

Zer dakigu herrialde horiei buruz? Zein
baldintzatan bizi dira han?
Zer ematen diegu herrialde horiei beren
lanaren truke?
Zer zerikusi dago herrialde horietan erosten
ditugun produktuen prezioaren eta salmenta
prezioaren artean?
Nork ﬁnkatzen ditu prezioak? Norentzat da
onuragarria?

Bibliograﬁa
Cuenca-Cabezón, M. (2005). Ocio Solidario.
Bilbo: Deustuko Unibertsitatea.
Medicus Mundi Andaluzia (1998) Educar para
el Desarrollo. Medicus Mundi Argit., Andaluzia,
Granada, 1998.

Zein ondorio atera ditzakegu?
Nola eragin dezakegu merkataritza
bidezkoagoa?
Zertan eragingo liguke?
Zer egin genezake?
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Iritziak errespetatzea

Begirunea
11. Iritziak errespetatzea
HELBURUAK
Gainontzekoen gustu eta
nahiekiko errespetua izatea eta gurea
ez inposatzen ikasten saiatzea.
Lasai egoten ikastea eta desberdin pentsatzen
duten pertsonekiko begirunea izatea.
Gainontzeko pertsonek esaten dutena entzun eta
ulertu eta haien lekuan jartzen ikastea.
Norbait begirunez noiz ez dugun tratatzen
ohartzea (ez bakarrik hitz egiteko moduan,
baita gure lehentasunak eta erabakiak eta
abar inposatzeari dagokionez ere).
Laguntzen saiatzea edo
adostasunera iristea.

NOLA EGIN
Gela bi taldetan banatu eta eztabaida bat antolatuko da. Gela erdiari jarrera bat defendatzea
egokituko zaio eta beste erdiari, bestea (beren pentsaera dena delakoa delarik ere).
Irakasleak edozein gai aukera dezake; dena den, hona iradokizun bat:
Irakasleek erabaki dute ikastetxeak probintziako Agate Deunaren eguneko lehiaketan parte har
dezala. Ikastetxeak serioski hartu nahi du, eta, horregatik, hiru hilabete lehenago hasi nahi ditu
proba saioak. Proba saioak Agate Deunaren egunera arteko jolas ordu guztietan izango dira.
Gelaren erdia oso interesaturik dago, baita prest ere jolas ordu guztietan proba saioak egiteko.
Talde osoak parte hartu behar lukeela pentsatzen dute, bestela koruak ez zukeela jende nahikoa
izango eta, ondorioz, soinu onik ere ez.

Beste erdia aurka azaltzen da, jolas garai
guztietan saskibaloian jokatzen baitute eta liga
moduko bat ere antolaturik baitaukate. Ez zaie
oso zuzena iruditzen jarduera hori horrenbeste
gustatzen ez zaien beste batengatik bazterrera
utzi beharra.
Bi taldeek ordu erdia izango dute gutxi
gorabehera beren jarrerak argumentatu eta
eztabaidatzeko. Garrantzizkoa izango da
ikasleak egokitu zaien paperean “sartzen”
ahalegintzea, eta defendatzea egokitu zaien
jarrerarekin ados ez egon arren eztabaidaren
momentu batean ere egiatan ez dutela horrela
pentsatzen ez esatea.

EBALUAZIOA
Eztabaidan errespetatuta sentitu
al gara? Erantzuna ezezkoa baldin
bada, egiaz pentsatzen duguna
defendatzen ez genuenean,
okerrago hartu al dugu?
Beste taldeko pertsonak denbora
guztian errespetatu al ditugu? Eta
gure talde bereko lagunak?
Adostasunera iristen saiatu al gara
ala talde bakoitzak bere ikuspegia
defendatu besterik ez du egin?
Zuen ustez, pentsatzen ez duguna
defendatu izanak guk bezala
pentsatzen duten pertsonak
ulertzen lagundu al digu?
Zer ondorio atera ditzakegu
esperientzia horren ondoren?
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Gizalegezko jokabidea

Begirunea
12. Gizalegezko jokabidea
NOLA EGIN

HELBURUAK
Gizalegeari buruzko
begirunea aztertzea.
Ingurunea zaintzea
bultzatzea pertsonekiko
begirune elementu
gisa.

MATERIALA
Argazki kamera (ahal izanez gero)
Proiektagailua

Beren ingurunearen argazkiak egiteko eskatuko
zaie, hondatuta, gaizki zainduta dauden
elementu komun haiena (zakarrontziak,
eserlekuak...), edo beste pertsonei enbarazu
egiten dieten haiena (oinezkoen pasabidean
aparkatzea…). Argazkiak haiek berek egitea da
egokiena, baina, hori ezinezkoa balitz, zerrenda
batean bil ditzatela eskatuko litzaieke eta
irakasleak ahalegina egingo du material graﬁkoa
lortzeko (agerikoagoa izan dadin).
Argazki horiek ordenagailura irauliz gero,
proiektatu egingo dira eta banan-banan
aztertuko ditugu:
Zergatik egiten dira gauza horiek?
Norentzat da mesede, norentzat kalte?
Zer dakar horrek, adibidez, zakarrontzi
puskatu batek? Nork ordaintzen du?
Zer dakar horrek?
Zein da gure iritzia ekintza horiei buruz?
Hurrengo argazkiarekin jarraituko genuke…

Bibliograﬁa
Penalva, J (2006). Ideas creativas y valores en
educación. Emmanuel Mounier Fundazioa.
Zenbaiten Artean (2007). Ecuación y ciudadanía:
valores para una sociedad democrática. Biblioteca
Nueva SL Argit.
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Energia

Ingurumena
13. Energia
HELBURUAK
Energiari eta
klima aldaketari
buruzko zenbait ideia
ikastea.
Eztabaidatzeko eta
argumentatzeko
baliabideak
lantzea.

EBALUAZIOA
Komeniko litzateke irakaslearekin
honako honetaz gogoeta egitea:
iturri berriztagarrien bidez gure
energia kontsumo guztia hornitzea
ﬁsikoki nahiz teknologikoki
posible izanagatik, zein diren
zaharkitutako erregaiak erabiltzen
jarraitzeko arrazoiak.
Energia nuklearrari buruz sortutako
eztabaidaren ondoren, energia
mota horren alderdi onak eta
txarrak aintzat har daitezke
(hornidura guztiz berriztagarria
posible dela kontuan harturik).
Aztertu beharko da klima
aldaketak zergatik sortzen duen
migratzeko hain behar handia.
Denoi berdin erasaten al digu klima
aldaketak? Migrazio politiketan,
ingurumenaren inguruko alderdiak
izan beharko al dira kontuan?

NOLA EGIN
Irakaslea ondorengo adierazpenak irakurriz
joango da eta pertsona bakoitza haren eskuinean
edo ezkerrean kokatuko da, ados dagoen
ala ez aintzat hartuta (esate baterako, ados
daudenak haren eskuinean eta ados ez daudenak
ezkerrean).
Energia nuklearra giza osasunerako kaltegarria
da. (egia)
Txernobilgo hondamendiak giza osasunari
eragindako kalteak, besteak beste, hauek
dira: minbizia, arazo kardiobaskularrak,
malformazioa gehiago haur eta fetuetan.
(egia)
Energia nuklearrak ez du CO2-rik igortzen.
(egia)
Kiotoko Protokoloak energia nuklearra
sustatzen du CO2-rik ez aireratzeagatik eta
horren ondorioz klima aldaketa geldiarazten
laguntzen duelako. (gezurra)
Horren ondoren, energia nuklearraren alde
ala aurka zaude? (Asmoa ez da adostasunera
iristea, baina interesgarria litzateke gai honen
inguruko eztabaida txiki bat eragitea).
Gas naturaleko ziklo konbinatua duen zentral
termiko batek (Boroa edo Zornotzakoa
bezalakoak), urtean, 794.304 tona CO2
aireratu dezake. (egia)
Zentral termiko baten kutsadura, egunean,
500.000 mila autoren antzekoa da. (gezurra •
egunean, 700.000 autoren baliokidea da).
CO2-a berotze ahalmen handieneko gasa da
berotegi efekturako; horregatik ekidin behar
den lehenengoa. (gezurra)

Estatu espainiarrean, baliabide energetiko
berriztagarri nagusiek haizearekin dute
zerikusia (haizearen indarra). (gezurra)
Estatu espainiarrean, inbertsio egokiak
eginez gero, erabateko energia hornidura lor
genezake energia berriztagarriekin. (egia)
Energia nuklearretik sortutako hondakin
erradioaktiboetarako, badaude irtenbide
seguru eta frogatuak. (gezurra)
Badaude fenomeno naturalak ere eguratsera
CO2 kantitate handiak botatzen dituztenak,
adibidez: basoetako suteak, materia
organikoa usteltzea, ozeanoak, etab. (egia)
Munduko migrazioen %60ren eragilea klima
aldaketa da. (egia)
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Turismo iraunkorra:

Ingurumena
14. Turismo iraunkorra:
HELBURUAK
Turismoak ingurumenean eta
herritarrengan nolako eragina izan
dezakeen jabetzea.
Bidaiatzeko eta turismo egiteko aukera
iraunkorragoetan pentsatzea.
Gure ekintzek ingurumenerako izan
ditzaketen ondorio kaltegarrietan
pentsatzen ikastea.
Enpatia sustatzea, turismoa hartu eta
beren ekosistema aberatsenak
suntsitzea jasaten duen
herriaren tokian
jarriz.

NOLA EGIN ETA NOLA EBALUATU
Ikasleak hiru edo lau pertsonako taldetan
banatuko dira eta minutu batzuk utziko zaizkie
asko gustatu zaien bidaia bat kontatzeko edo
beren ametsetako bidaia bat nolakoa litzatekeen
irudika dezaten.

Bibliograﬁa
KUTXA, GIZARTE EKINTZA-OBRA SOCIAL, BerdeBerdea. Cuadernos para alumnado y profesorado.
Grenpeace, Soldarízate. Material de apoyo
docente, Instituto de Diversiﬁcación y Ahorro de
Energía (IDAE).

Ondoren, eskatuko zaie talde bakoitzean
azaldutako bidaien artetik bat aukeratzeko
eta bidaia horrek hasieratik azkenera arte
sortu dituen eragin guztietan pentsatzen
ahalegintzeko (garraioak, kontsumoa, hirigintza,
etab.). Samurragoa gerta dakien, honelako
adibidea eman daiteke:
Oporretako adibidea:
Nire gurasoek etxe polit bat dute Tenerifeko
kostan bertan. Lorategira irten orduko, ia

jenderik hurbiltzen ez den kala polit batean
egoten gara. Ahal dugun guztietan joan ohi gara
Tenerifera: hilean asteburu batean edo bitan eta
zubi eta opor guztietan. Urruti badago ere, oso
eroso gertatzen zaigu, gero eta sarriago joaten
baitira hegazkinak eta hantxe izan gaitezke ordu
pare batean.
Turismo mota horren eraginik handienak
ingurumenean:
Aire garraioak botatzen duen CO2 kopuru
handia (hegazkinez bidaiatzea gero eta
gehiago bultzatzen ari gara).
Kostan bertan gehiegizko urbanizatzea
(sarritan, gai horretan indarrean dauden
arauak lasai asko bete gabe uzten baitira).
Hango itsasbazterreko ekosistema hondatzea
(eta bioaniztasuna galtzea eragitea).
Hondartzaren, itsasoaren edo kostako beste
ekosistemen kutsadura.
Ikusitako bidaia mota bakoitzak sor ditzaketen
hainbat eragin aztertu ondoren, proposatuko
zaie bidaiatu behar denerako ohitura onen
dekalogo antzeko bat pentsa dezatela.
Mesedegarria litzateke aipatutako dekalogoak
ikastetxeko pasilloetan edo toki publiko batean
zintzilikatu ahal izatea, gainerako ikasleak ere
gai horrekin sentsibiliza daitezen.
Horren gehigarri modura, ikasle jendeari
ekoturismoari buruzko informazioa ere eskain
dakioke.

EBALUAZIOA
Gure bizimoduaren iraunkortasuna
zalantzan jartzea.
Gure ekintza bakoitzak sortzen
dituen eraginetan pentsatzeko
gaitasuna lantzea.
n Gaur egungo turismo moduari
hautabideak bilatzea.
Enpatia sustatzea, turismoa hartu
eta beren ekosistema aberatsenak
desegitea jasaten duten herritarren
lekuan jartzen ikasiz.
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Nire burbuila

Lankidetza
7. Nire burbuila
NOLA EGIN
HELBURUAK
Lan bat egiteko
lankidetzan aritzea.
Zailtasunak dituzten
pertsonekin enpatian izatea.
Arazoak ditugunean,
gelakideengan laguntza
bilatzea.

Papelografoak (edo hartu den aukera) ipintzen
dira, batzuk besteetatik bereizita. Horren
ondoren, 6 pertsonako taldetan banatzen
da gela, eta azpitalde bakoitzari zein
papelografotan lan egingo duen adierazten zaio.
Talde bakoitzeko pertsona guztiei adierazten
zaie begiak estalita marrazki bat egingo dutela;
taldekide bakoitzak paisaia bateko elementu
bat marraztuko du. Gainontzeko taldekideek
marrazkia egiten ari den lagunari lagundu ahal
izango diote Beroa edo Hotza esanez
Azpitalde bakoitzeko lehen marrazkilariak
begiak estali eta marrazkia egiten hasiko da:
Lehenengo marrazkilariak: Etxe bat
marraztuko du, bi leiho eta ate bat dituena.

MATERIALA
Papelografoak edo horman
itsatsitako kartoi meheak
(osatu diren taldeak adina)
Errotuladore lodiak
Zapiak

EBALUAZIOA
Zer izan da zailena?
Nola eskertzen dute lankideen
laguntza?
Zer behar zuketen hobeto egin ahal
izateko?

Bigarrenak: Zuhaitz bat egingo du etxe
ondoan.
Hirugarrenak: Eguzkia, etxe gainean.
Laugarrenak: Behi bat, etxe atzean.
Bosgarrenak: Etxearen atzeko mendiak.
Seigarrenak: Etxe aldera bidean doan lagun
talde bat.
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Hitzak antolatzea

Lankidetza
16. Hitzak antolatzea
HELBURUAK
Helburu komun
bat lortzeko
lankidetza sustatzea.
Nork bere burua
antolatzeko gogoa
piztea.

NOLA EGIN
Gelako pertsona guztien artean, hitz soil bat
aukeratuko dute, gorputzen bidez irudikatzeko
modukoa. Alegia, azpitaldeak osatuz eta zoruan
etzanda, hitza osatu behar dute.
Horixe izango da agindu bakarra, irakasleak
ez du beste oharrik emango, neska-mutilek
berek antolatu beharko dute, nola egingo duten
erabaki...

EBALUAZIOA
Non aurkitu dituzte zailtasunik handienak?
Zeri leporatzen diote?
Bibliograﬁa
Garaidorgobil, M. (2004). Programa de juego: Juegos
cooperativos y creativos para niños de 10 a12 años.
Pirámide S.A. Argit.
Otuzi, F. (2005). Juegos Cooperativos. Lumen.

Ikasle guztientzat egokiagoa izateko, nola egin
zitekeen?
Irakasleak nola egin esanda, gogokoagoa
gertatuko al zitzaizuen? Zergatik?
Zer ondorio atera ditzakegu?

3. Gatazkak nola landu

UNITATE
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elkarrekin
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Gatazkak ikertzea

Gatazkaren ideia
17. Gatazkak ikertzea
HELBURUAK
Hainbat gatazka
ezagutu eta ulertzea.
Ikasleengan gatazkak
modu baketsuan
konpontzeko kezka
sortzea.

NOLA EGIN
Aste honetan edo aurrekoan ikasleek beren
lagunekin ikasgelan, patioan, etxean izan
dituzten esperientziak izango dira abiapuntu
(adibidez: ikasgelan sartzeko norbaitek ilaran
txanda pasa egin nahi izana, edozergatik patioan
izan diren borrokak, anaia-arrebekin etxean izan
dituzten liskarrak, eta abar).
Egoera horietako protagonistek gertakariaren
berri eman beharko dute.
Talde txikitan banatuta, gogoeta egin beharko
du gelak, honako honetaz:
1.- Zer gertatu da?
2.- Haien ikuspegiaren arabera, zergatik sortu
zen gatazka hura?

EBALUAZIOA

3.- Nola konpondu zuten?

Ikasleak gai izan daitezela
eguneroko gatazkak modu
baketsuan konpontzeari buruzko
ideiak sortzeko.

4.- Bakezko bideak erabiliz, beste modu
batera egin al liteke?
5.- Zer ideia bururatzen zaizkizue
konpontzeko?
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Zein izaten da nire sentipena gatazketan?

Gatazkaren ideia
18. Zein izaten da nire sentipena gatazketan?
NOLA EGIN

Gatazken konponbideei buruzko
gogoeta egitea.

Gelan, antzezpen bat egingo da bi lagunekin;
borrokan ibiltzearen itxurak egin behar dituzte
(tokia lortzeagatik egingo dute borroka); batak,
bere lagunekin saskibaloian ibili nahi duelaeta, besteari ez dio patioan futbolean jokatzen
uzten. Nahi dutena antzez dezakete, batek
besteari iseka egin diezaioke betaurrekoak
dituelako, edo ukondo urratzaile hutsa delako
eta abar.

Aukeratutako irtenbidea
praktikan jartzea eta
lortutako ondorioak
ebaluatzea.

Garrantzizkoa da parte hartzaileei esatea beren
buruak aktore gisa irudikatu behar dituztela, eta
(gelako gainerakoak jakin gabe) haserre itxurak
egitea eskatuko zaie.

HELBURUAK
Haurrek elkarren
artean dituzten gatazkak
identiﬁkatzea.
Irtenbideak bilatzen ikastea.

Gainerako gelakideek, begirale gisa jokatuko
dutelarik, honako galdera hauei erantzun
beharko diete:
MATERIALA

Zein da arazoa?

Papera
Boligrafoak

Zer sentitu zenuen? Zergatik haserretu zinen?

EBALUAZIOA
Egiaztatuko dugu ea jarrera
bortitzen eta ez bortitzen arteko
bereizketa erraz egiten duten
eta modu ez-bortitzean jokatzea
samurra gertatzen zaien.

Bibliograﬁa
ARRIETA, L eta MORESCO, M (1992). Educar
desde el conﬂicto. Chicos que molestan. CCS
Argit. Madril.
UNESCO (1997), Manual de Educación sobre
Derechos Humanos para la enseñanza primaria y
secundaria. Paris: UNESCO.

Zergatik esan zenion esandako hura? (Hau bi
alderdikoei).
Nola esan zeniezaiokeen esan diozun hori
baina haserretu gabe?
Zer egin zenezake beste modu batera?
Marraz itzazu irtenbide baketsuak.
Antzerkitxoa eginez bukatzen da ariketa
(antzezleak alda daitezke), norabide berria
praktikan jarriz (elkar mindu gabe eta
oldarkorrak ez diren irtenbideak martxan
jarrita).
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Geldi eta jarraitu

Gatazka ezagutu eta berari heldu
19. Geldi eta jarraitu
NOLA EGIN

HELBURUAK
Irabazi-galduren
ezaugarriak argitzea.
Irabazi-irabaziren ezaugarriak
erakustea.
Interes pertsonalak eta
taldeko interesak
aztertzea.

EBALUAZIOA
Nola sentitu dira irabazleak? Eta
galtzaileak? Eta jokotik kanpo
gelditu direnak?
Zer iritzi dute poliziaren eta
zaintzailearen papera zutenek?
Haien ustez, beharrezkoa al da
galtzaileak eta irabazleak egotea?
Zer egin behar lukete galtzailerik
edo irabazlerik ez egoteko?
Aukera bat: Jolasa arau berekin
errepikatzen da, baina, oraingoan,
inor ez da kanpoan geldituko;
horren ordez, pareko taldera pasako
da, hegoaldean bazegoen, orain
iparraldeko taldekoa izango da...
Zein iruditu zaie aukerarik
dibertigarriena?
Bila al liteke guztiek irabazi eta
disfruta ditzaketen aukerarik?

Bi pertsona boluntario eskatuko dira poliziaren
eta zaintzailearen papera betetzeko. Gainerako
ikasleak lagun kopuru bereko lau taldetan
banatzen dira.
Jarduera zuzentzen ari den pertsonak zutik
jartzeko eskatzen die parte hartzaileei, eta
taldeak bata bestearengandik ahal bezain
urruti jartzen ditu puntu kardinalak irudikatuz,
adibidez: Iparraldeko azpitaldea Hegoaldeko
azpitaldearen aurrean, Ekialdeko azpitaldea
Mendebaldeko azpitaldearen aurrean.
Parte hartzaileei esan egingo zaie hiruraino
zenbatzean, azpitaldeak beren artean lekuz
aldatuko direla; Iparraldean daudenak,
Hegoaldean daudenekin eta Ekialdean daudenak,
Mendebaldean daudenekin. Taldekide gehienekin
aurrena iristen den azpitaldeak irabaziko du.
Halaber, poliziari esango zaio edozein
momentutan Geldi! esan dezakeela, eta denek
bat-batean gelditu beharko dute. Gelditzen
ez diren haiek jolasetik kanpo geratuko dira,
eta beren azpitaldetik aterako dira. Poliziak
eta zaintzaileak erabakiko dute Geldi! oihua
entzutean nork ez zuen jaramonik egin. Hori
egin ondoren, poliziak Jarraitu! esango du eta
jolasak aurrera jarraituko du.
Zaintzaileak epailearen papera egingo du,
irabazleak izendatzeko.

MATERIALA
Koloreetako zapiak, txanoak,...
taldeen bereizgarri izan daitezkeen
zenbait elementu.
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Gizalegezko jokabidea

Gatazka ezagutu eta berari heldu
20. Gatazka motak
NOLA EGIN

HELBURUAK
Hainbat gatazka
motari buruz gogoeta
egitea.
Gatazka horiei buruzko
zenbait elementu
aztertzea.

Astebeteren buruan ikusten dituzten gatazka
guztiak idazteko eskatzen zaie ikasleei,
handienetik hasi eta txikieneraino, edozein
tokitan.
Aste hori igaro ondoren, bildu diren gatazka
haiek guztiak bildu eta gatazkaren arrazoiaren
arabera sailkatzen ahaleginduko dira. Askotan ez
dugu jakingo gatazkarako arrazoia zein izan den,
zer gertatu den besterik ez dugu jakingo.
Ondoren datorren gurpil horretan sartzen
ahaleginduko gara, betiere kontuan hartuta:

MATERIALA
Arbela

BALIO GATAZKA: Gatazka horiek pertsonen
balio eta sinesmenekin dute zerikusia.
HARREMAN GATAZKAK: Pertsonen arteko
harreman txarrak arazo direnean.
DATU GATAZKAK: Informazio desberdinak
daudenean edo pertsona bakoitzak era
desberdinean ulertzen dituenean.
INTERES GATAZKAK: Gatazka arrazoi
materialek eragina denean (dirua, denbora,
gauza zehatzak), horiek lortzeko moduak edo
jendearen beharrak eragindakoa.
EGITURAZKO GATAZKAK: Ikastetxea,
familia… nola dagoen antolatua; boterea edo
baliabideak nola banatzen diren.

Bibliograﬁa
Martínez López, M (2007). Cómo abordar los
pequeños y grandes conﬂictos cotidianos. Graò
Argit.
Vopel, K. (2006). Cómo solucionar los conﬂictos de
manera creativa: juegos para grupos de talleres y
aprendizaje. CCS Argit.

EBALUAZIOA
Gatazka ugari ikusten ditugu, baina, sarritan, ez dakigu zergatik sortu diren.
Berdinak al dira gatazka guztiak? Gatazka desberdinei irtenbide berdinak eman al diezazkiekegu?
Zer ikasi dugu gatazketatik?
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Energia

Interesak – jarrerak
21. Pertsona guztien ahotsak3
HELBURUAK
Itxuraz aurkakoak
diren interesen
bateragarritasun eta
bateraezintasuna lantzea.
Arreta gutxien jasotzen duten
sektoreek ere ordezkaritza
behar dutela ulertzea.
Elkarrekin pentsatzeko
beharra balioestea.

NOLA EGIN
Hirietako automobilei eta jolaserako espazioei
buruzko testu hau irakurriko da (ikus testua
osorik eranskinean).
“Helduek nola jokatuko lukete haur batzuek
aparkaleku libre bateko espazioa (edo alderdi urdin
bat izanez gero aparkalekuko tarifa ordaintzeko
prest daudela) jolaserako hartuko balute? Onartuko
ote lukete haurrak lehenago iritsi direla, eta inola
ere automobil bat aparkatzea baino onartuagoa eta
legalki babestua dagoen eskubide batez baliatzen ari
direla? Botako ote lituzkete eta, aurre eginez gero,
poliziari deituko ote liokete? Zer jokabide hartuko
luke poliziak? Konbentzioko 31. artikulua aipatuko
ote luke eta eskubide baten jabe diren herritar
batzuk gogaitarazteagatik erantzuki egingo ote lioke
helduari, ala haurrak bidaliko ote lituzke, gainera
espazio publiko bat behar ez bezala erabiltzeagatik
gurasoei isuna jarriko diela mehatxu eginez?
TONUCCI, Francesco. Cuando los niños dicen ¡basta! (Ikus testu
osoa eranskinean).

Ondoren, Lederach-en paradoxen sistema
erabiliko da halako bateraezintasunak
gainditzeko: Lederachek sintaxi ariketa bat
egiteko gomendatzen du, itxuraz aurkakoak
diren interesei irtenbidea aurkitu ahal
izateko. Perpaus hautakariak, emendiozko
perpaus bilakatzea, hain zuzen ere:

3 Iturria: Escola de Cultura de Paz. IX Audiencia
pública a los chicos y chicas de Donostia-San Sebastián.
http://www.escolapau.org/img/programas/educacion/
publicacion004e.pdf

Esate baterako, honela galdetu beharrean:
“Zer nahi ditugu aparkalekuak ala jolaserako
lekuak?”, ondoren datorren galderari
erantzuteko modua bilatu behar dugu: “Nola
lor daitezke aparkalekuak eta aldi berean
jolaserako lekuak?”.
Ikasleek lehendik aipatu ditugun
bateraezintasunak paradoxa moduan
birplanteatu beharko dituzte eta erantzuten
ahalegindu:
“Zer nahi dugu... ala... ?” Nola lortu… eta,
aldi berean,…?”.

HAURRENTZAKO HIRIA…
FRANCESCO TONUCCI-ren Cuando Los niños dicen¡ basta!
liburuko kapitulua.

Ez dugu lekurik
Ez zen haurren iritziren beharrik gure hirietan
auto gehiegi dagoela jakiteko. Jakin badakigu, eta
zehatz gainera, zenbat diren, hiritarren osasunari
nola eragiten dioten (airea, zarata, istripuak,
mugikortasun ﬁsikorik eza) eta monumentuak
kontserbatzeko, eta, oro har, hiria degradatzeko
duten eragina). Zera zen arazoa: kontu jakina da,
orobat, ez dela ezer zehatzik eta errotikakorik
egiten ari epe labur batean egoera hori aldatzeko.
Haurrek zentzu praktikoa dute. Haientzat, lehen
mailako beharra da jolastea, haurraren garapenaren
azterlariek onartua, baita eskubide bat ere.
Jolaserako lekua behar dute, eman diezaietela
beharrezko zaien lekua. Horregatik, Fanoko haurren
Kontseiluko kideek honela diote: “Auto gehiegi dago
eta guk ez dugu jolasteko lekurik”.
Askoz gehiago ere esan lezakete, askoz
eraginkorragoak izan litezke. Esan lezakete
helduek (gurasoak barne direla) izugarrizko
gaitzak, hiri zikin eta zaratatsuak, hiri itsuak
izatera kondenatzen dituztela; baina horiek ez
dira haurren lehentasunak. Gaitzak eta heriotza
bihar agertuko dira, haurrek nozitzen dituzten
lehentasunak gaurkoak dira, eta, gaur, jolasa da
beharrezkoa haientzat eta, horretarako, espazioak
eta segurtasuna behar dituzte.
Arazo hori haurrena bakarrik ez al da?
Badirudi gau, mendebaldeko hiri bat aparkaturik
edo mugimenduan dabiltzan autoek betetzen dutela,
eta, ondorioz, pribatizatu egiten dute kaleek
eta plazek berenak dituzten azalera publikokorik
gehiena. Bestalde, mendebaldeko herrialdeetan,
jotzen da 100 biztanleko 50 auto inguru dagoela,
eta, horietan, erdia aparkaturik daude. Beraz,
pentsatzekoa da populazioaren ehuneko 25ek beste
ehuneko 75aren bizitza baldintzatzen duela, haren
mugikortasuna mugatuz, espazioa kenduz eta
segurtasuna ukatuz.
Jolaserako esparrua izateko beren eskubidea
eskatzearekin, haurrek denon esparrua eskatzen
dute: erosketak egitera doanarena, egunkaria
irakurtzen ari denarena, pasieran dabilenarena,
oinez, bizikletan, gurpil aulkian doanarena.
Duela urte batzuk, Bruselako Europako Kontseiluak
gonbidaturik, honako proposamen hau egin zuen
haur talde batek: “Hirietan, haurrek, jolaserako,
helduek beren autoak aparkatzeko adina leku
beharko lukete”.

HAURREN AHOTSA ENTZUNGO
BALITZ, ZER EGIN LITEKE?
Zati horrek garbi erakusten du
aurkako interesek bat egiteko
zailtasuna eta populazioaren
sektore batzuek nolako indarra
duten beren interesak beste guztien
gainetik inposatzeko.
Zure ustez, populazioaren zein
sektorek ditu bere interesak
ordezkatuen?
Zeinek gutxien?
Zure ustez, zergatik gertatzen da
hori?
Auto gidarien interesak eta kalean
jolastu nahi duten haurrenak
adostu litezke? Eta gazteriaren
interesak? Mota horretako zer
bateraezintasun ikusten dituzue
zuen hirietan? Nola lortuko
litzateke gazteen eta haurren
ahotsa entzunaraztea?
Zuen ustez, gazteak beste adin
bateko jendearekin nahastearen
alde egin behar litzateke eta
hornikuntzek eta esparru
publikoek denentzat izan behar
lukete? Horrek haien ahotsa
entzungo dela bermatuko al luke?
Zein aukera hurbilduko litzateke
gehien bizikidetasunera eta
Bakerako Kulturara? Zein dira
gazteriaren behar zehatzak
eta zein biztanleriaren beste
sektoreekin partekatzen direnak?
Zerbait egin al dezakegu egoera
horri irtenbidea emateko?
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22. Komikiak

Interesak – jarrerak
22. Komikiak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gatazketan dugun
irudia zalantzan
jartzea.
Beste aukera batzuk
aintzat hartzea.

MATERIALA
Folioak
Margoak…

EBALUAZIOA
Gatazketan zer iritsi nahi dugun
taldean aztertzea.
Nahi duguna esaten al dugu?
Zer gerta liteke egiaz nahi duguna
adieraziko bagenu?

Bibliograﬁa
Torrego, J.C (Coord.) (2006) Modelo integrado de
mejora de la convivencia. Graò Argit.
Jares, X. (2006). Pedagogía de la convivencia.
Graò Argit.

Hirunako taldetan jarrita, talde bakoitzak nahi
duen luzerako komiki bat sortuko du; baina
ezaugarri hauek izan beharko ditu:
Borroka bat islatuko da komikian, bi
adiskideren lagunen eztabaida.
Komikian, pertsonaia nagusiez gainera,
pertsonaien “kontzientzia” ere marraztuko
da, pertsonaiak “publikoari begira” zer iritzi
duen eta barrutik zer irizten duen erakusteko
(haren elkarrizketa publikoa eta elkarrizketa
pribatua –kontzientzia-, alegia).
“Kontzientziak” esan beharko du benetan zer
axola zaion, ZERTARAKO DEN EGITEN ARI DENA
(horiexek dira interesak).
Irtenbide batera iritsi beharko da.
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Betaurrekoak: enpatia

Erantzun motak gatazketan
23. Betaurrekoak: enpatia
NOLA EGIN
HELBURUAK
Beste neska-mutilen
ikuspuntuak ulertzea
eta jarrera jakin batek
errealitatearen gure ikuspegia
nola baldintzatzen duen jakitea.
Gure jarrerekin eta gure
erantzunekin sor ditzakegun
gatazka motak aztertzea.

“Mesﬁdantzaren betaurrekoak dira horiek”
esango du irakasleak. Betaurreko horiek
janztean, oso ﬁdagaitza izango naiz.
Norbaitek jantzi nahi al ditu eta horiekin zer
ikusten duen eta gutaz zer pentsatzen duen
esan?
Norbaitek jantziko ditu betaurrekoak, eta
beste bat mesﬁdantzaz erantzuten duen
harekin elkarrizketa bat egiten ahaleginduko
da eta bere solaskidea nola sentitzen ari den
ikusi.
Dinamika hori bera egiten jarraituko da,
baina, oraingoan, betaurrekoak “konﬁantzaz”,
“ezkortasunez”, “nik dena dakit”, “ezin dut”,
“laguntzarena” eta abar izango dira.

MATERIALA
Lenterik gabeko sei betaurreko
pare, edo alanbre edo kartoi
mehezkoak.

EBALUAZIOA
Pertsona bakoitzak nola sentitu den
eta betaurreko haiekin zer ikusi
duen azalduko du.
Gainontzekoek ere azalduko dute
horrelako batekin elkarrizketa bat
izateak nola sentiarazi dituen eta
zein eratako gatazkak eragiten
dizkien.
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Protestatik proposamenera

Erantzun motak gatazketan
24. Protestatik proposamenera
HELBURUAK
Ikasleen protestak
irudimenezko ariketa
bihurtzea proposamenak
egiteko.
Proposamenezko esparru
sinboliko bat sortzea
hiria hobetzeko.

MATERIALA
Marrazkiak edo maketak egiteko
era guztietako materialak

4 Bakerako hezkuntzaren egitasmoa - Escola de Cultura
de Paz Educacioxpau@grups.pangea.org Fuente:
Escola de Cultura de Paz. IX Audiencia pública a los
chicos y chicas de Donostia-San Sebastián. http://
www.escolapau.org/img/programas/educacion/
publicacion004e.pdf

Bibliograﬁa
Cascón, P. (2000). Educar en y para el conﬂicto. Ciss
Praxis Argit., Bartzelona, Revista Cuadernos de Pedagogía
bilduma Bil., 287. zk.
Sastre, G. eta Moreno, M (2002) Resolución de conﬂictos
y aprendizaje emocional. Una perspectiva de género.
GEDISA Argit., Bartzelona.
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NOLA EGIN
Ikasle bakoitzak bakarka bere hiriari buruzko
kexu bat pentsatu eta bi orritan idatziko du.
Nolakoa izatea gustatuko litzaizukeen
(proposamena)
Zer ez zaizun gustatzen (protesta)
Gelako bi hormetan, bi kartel zintzilikatuko dira,
eta ikasle bakoitzak berari dagozkion protestak
eta proposamenak idatziko ditu (“protesta”
eta “proposamen” bakoitza kolore bereko
errotuladorez idatz daitezke halako kexari zein
proposamen dagokion jakiteko).
Hori egindakoan, kartel bakoitzeko idatzi guztiak
irakurriko dira. Irakasleak protesta pare bat
aukeratuko ditu, bakoitzari dagokion aldatzeko
proposamenarekin, bere ustez ariketaren
hurrengo zatiarekin ongi lot daitezkeenak,
eta lau taldetan banatuko du gela: bi talde
protestak lantzeko, eta bi proposamenak
lantzeko. Ariketa horretan, garrantzizkoa da
esatea proposamenak sormenezkoak izatea
balioetsiko dela gehien.
Protesta: Talde bakoitzak antolatuko du
proposamena:
Zehaztasunez esan zer gertatzen den
desatsegin eta zergatik.
Arduraduna nor den erabaki (kargua,
erakundea, pertsona talde, lanbide taldea,
etab.).
Nor den egoeraren onuraduna.
Protesta nola adieraziko duten irudikatu: Zer
ekintza egingo dira? Nolako kidetasunak bilatu
behar dira? Norengana (kargu, erakunde,
etab.) dago zuzendurik ekintza?

Proposamena: Proposamena aurrera eramateko,
taldeek
proposamena zehaztu eta
beren helburua iristeko estrategia diseinatu
behar dute: Nori zuzentzen zaio? Nola iritsiko
da bere helmugara? Proposamena nori gehiago
interesa dakioke? Nola lortu pertsona horiekin
lankidetzan aritzea?

EBALUAZIOA
Proposamen ekintzen eta protesta
ekintzen arteko kidetasunak eta
desberdintasunak bilatu.
Zer da zailagoa zehazten:
proposamena ala protesta?
Egile berak al dira proposamen eta
protesta hartzaileak?
Erraza izan al da sortzaile izatea?
Zer zaigu atseginago guri aukerak
ematea ala kritikak jasotzea? Guk
zer entzuten dugu sarriago?

Ariketa horrek pertsonaren eta
arazoaren arteko bereizkuntza
aplikatzeko balio dezake.
Garrantzizkoa da protesta karguei
zuzendua egotea, ez pertsonari
berari.
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Dekalogoa

Berdintasuna
25. Dekalogoa
NOLA EGIN
HELBURUAK
Berdintasunaren
aldeko konpromisoa
sustatzea.
Dekalogo bat egitea.

Dekalogo bat egin beharko dute, pertsonen
arteko berdintasuna sustatzeko hamar puntu,
eta gela osoak hartuko du horiek betetzeko
konpromisoa.
Horretarako, lehenbizi berdintasun hitzak haien
ustez zer esanahi duen landuko da, nola azaltzen
den, zer auzi diren garrantzizkoak...
Beren azalpenetatik, hamar punturik
garrantzizkoenak atereaz joango dira eta gero
horiek betetzeko konpromisoa hartuko dute.
Hamar puntu horiekin, kartel bat egingo da eta
gelan zintzilik jarriko.

EBALUAZIOA
Dekalogoa abian jarriz egingo da
testa.
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Elkarrekiko eskubideak

Berdintasuna
26. Elkarrekiko eskubideak
NOLA EGIN

HELBURUAK
Nork bere burua
ezagutzeko aukerak sortzea.
Gure eskubideak eta
betebeharrak identiﬁkatzea.
Beste pertsonek ere
eskubideak badituztela
aitortzea.

Gelako pertsona bakoitzari eskubideen ﬁtxak
banatzen zaizkio, bosnaka jarri eta azpitaldeei
eskatuko zaie familian, lanean zein gizartean
beren ustez dituzten bost eskubide idatziz
jartzeko.
Gero talde berean, eskatuko zaie beren ustez
beren familiek, beren gelakideek, eta gizarteak
berak dituzten eskubideak identiﬁkatzeko.

EBALUAZIOA
MATERIALA
Orriak eta arkatzak
“Nik ere badut eskubidea…”
dioen orria
“Beste pertsonek niregandik....
jasotzeko eskubidea dute”
dioen orria

Bibliograﬁa
Compas (2006). Manual de educación en los
derechos humanos para jóvenes. Europako
Kontseilua.
Morales, H. (Koord.) (1996). Derechos
Humanos: dignidad y conﬂicto. Unibertsitate
Iberoamerikarra.

Denon artean aztertuko dugu testaren emaitza,
gure ustez zein diren gure eskubideak eta zein,
besteen eskubideak.
Neska-mutil guztien artean, beste pertsonen
bost eskubide hartuko ditugu, eta horiek
familian, gelan eta adiskideen artean betetzeko
konpromisoa hartuko dugu.
Hiru esparruetako bost eskubide horiekin
zutoinak egingo ditugu eta gelan zintzilikatuko.

LAN ORRIA

NIRE ESKUBIDEA DA

Etxean:

Nire ikastetxean:

Nire lagun taldean:

BESTEEK NIGANDIK JASOTZEKO ESKUBIDEA DUTE
Nire familiak:

Nire gelakideek:

Nire adiskideek:
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Askatasuna versus morrontza

Askatasuna
27. Askatasuna versus morrontza
NOLA EGIN

HELBURUAK
Esklabotasunezko forma
berriei buruzko gogoeta
egitea (legalki ezeztaturik
egon arren) eta, batez ere,
askatasunezko bizimoduak –haur
ikasleena, esaterako– eta
askatasunik gabe bizi haur
morroien bizimodua
alderatu ahal izatea.

MATERIALA
Internet
Mundu mapa margotu ahal
izateko kartoi mehe handi bat

EBALUAZIOA
Beren eta adin berekoen beste haur
batzuen bizimoduen artean dauden
desberdintasunetatik ondorioak
ateratzea.

Gelan, morrontza askatasunaren aurkako
elementu gisa planteatu.
Esklabotasunaz dakitenari buruzko gogoeta
egitea.
Interneten bilatzeko eskatuko zaie:
“Esklabotasunaren forma berriak”, lan, sexu
eta gerra alorrean herrialde askotan haur askok
nozitzen dutena.
Mundu mapan marka dezatela (aurrez berek
marraztutako hartan) esklabotasuna oraindik
non gertatzen den.
Gelan gogoeta egin dezatela zein izan ote
litekeen haur horien egunerokotasuna eta
beren bizitzarekin alderaketa egin dezatela
(gurasoekiko eta adiskideekiko harremanak,
beren jolasak, jostailuak, elikagaiak, beste
pertsonek nola tratatzen dituzten, eta abar).
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Askatasunak

Askatasuna
28. Askatasunak
NOLA EGIN

HELBURUAK
Pertsonei dagozkien
askatasun nagusiak zein
diren jakitea.
Askatasun horiek zer
dakarten hausnartzea.

Gela osoarekin askatasunaren garrantziaz
gogoeta eginez hasiko gara. Horretarako, ideia
zaparrada bat egingo da gizakiaren oinarrizko
askatasuntzat jotzen direnei buruz.
Taldeak egingo dira honako askatasun hauen
esanahia bilatzeko, Interneten begiratuta edo
nahi dutenari galdetuta:
Adibidez:
Pentsamendu, kontzientzia eta erlijio
askatasuna.

MATERIALA
Arbel bat ondorioak idazteko

Erlijioa, sinesteak eta ideiak adierazteko
askatasuna, bakarkakoa nahiz taldekakoa.
Adierazpen eta informazio askatasuna.
Bakezko elkarteak sortzeko askatasuna eta
biltzeko askatasuna.
Parte hartze politikorako askatasuna.
Hezkuntza askatasuna.
Talde bakoitzean egindako lana gela osoari
azalduko zaio eta horietako bakoitzari buruzko
eztabaida egingo dute.

Bibliograﬁa
Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO.
OTIren Aldizkaria 39. zk.: Trabajo forzoso y tráﬁco
de seres humanos: la esclavitud todavía nos
acecha, 2001eko ekaina
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Genero - rolak: lanbideak

Generoak eta rolak
29. Genero - rolak: lanbideak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gizonei eta
emakumeei ezarritako
rolei buruz gogoeta
egitea.
Rolei buruzko
pentsamendu kritikoak
sustatzea.

EBALUAZIOA
Zure ustez, ba al dago diferentziarik
nesken eta mutilen artean? Zertan?
Mugatuak sentitu al zarete
inoiz ekintzaren batean arrazoi
horregatik?

Irakasleentzako oharra: Jarduera
hau Billy Elliot-en pelikula ikusiz
osa daiteke.

Lau laguneko taldeak osatu eta horietako
bakoitzak paper bat antzeztuko du. Taldeko
lagun bat dantzaria izan nahi duen mutila edo
suhiltzaile izan nahi duen neska izango da. Beste
hirurak aita, ama (edo bi aita eta bi ama hala
nahi izanez gero) eta anaia-arreba edo ahizpa
zaharrena izango dira.
Gurasoek esango dute semeak aukeratutako
lanbidea neskentzakoa dela edo alderantziz.
Anaia-arrebak edo ahizpak bere anaia-arrebaren
edo ahizparen jarrera defendatuko du;
emakumeak nahiz gizonak egin dezakeen lana
dela argudiatuko du.
Antzezpena amaitu ondoren, gelakide guztiak
bilduko dira eta taldeko gainerakoei zera
adieraziko diete:
Gurasoek: paper horretan nola sentitu diren
azalduko dute, esaten zutenarekin ados ziren
ala ez eta zergatik, eta gustura sentitzen ote
ziren beren seme-alabari berak nahi zuen lana
aukeratzen utziz.
Anaia-arreba edo ahizpa zaharragoek: anaiaarreba edo ahizpa defendatzearekin ados
ziren ala ez azalduko dute eta zer sentitzen
zuten beren gurasoek bere anaia-arrebari
edo ahizpari nahi zuen lanbidea askatasunez
aukeratzen uzten ez ziotenean.
Uzten ez zioten lanbide hartan jardun nahi
zuten neska-mutilek: Nola sentitu zara zure
gurasoek zure aukera onartzen ez zutenean?
Zein izan da zure erantzuna? Zer esan diezu?
Denak: Zure ustez, lan batzuk
emakumezkoenak al dira eta beste batzuk
gizonezkoenak? Zergatik?
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Zer esan nahi du?

Generoak eta rolak
30. Zer esan nahi du?
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gelako pertsona
bakoitzak neska edo
mutila izateari zer esanahi
ematen dion aztertzea.
Aurreko puntuan
esan direnak
eztabaidatzea.

Jardueran parte hartuko duen pertsona bakoitzari honako
eskema hau duen folioa eta boligrafo bat emango zaizkio:
NIRE SEXU BEREKOA

Ezaugarriak

Alderdi onak

Alderdi txarrak

MATERIALA
Fitxa
Boligrafoak

BESTE SEXUAK DITUENA

Ezaugarriak

Alderdi onak

Alderdi txarrak

Bibliograﬁa
Lienas, G. (2001). El diario violeta
de Carlota, Alba Argit.
Santos, M (Coord.) (2000).
Perspectiva de género en la
organización escolar, Graó Argit.

EBALUAZIOA
Emaitzak bateratuko ditugu.
Garrantzizkoa da saio horiek dinamizatzen dituenak
gizonezkoen eta emakumezkoen rolak zalantzan jartzea
eta auzi horiei buruzko kritika bultzatzea.
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Betaurrekoak: enpatia

Gizarte eskubideak
31. Milurtekoaren xedeak I
NOLA EGIN
HELBURUAK
Milurtekoaren
xedeak zein diren
ezagutzera
ematea.

Irakasleak ikasleei azalduko die zein diren
2015erako ﬁnkaturik dauden milurtekoaren
xedeak.
1. Xedea- Muturreko pobretasuna eta gosea
errotik desagerraraztea
2. Xedea- Lehen irakaskuntza unibertsala
izatea lortzea
3. Xedea- Sexu berdintasuna eta
emakumearen autonomia sustatzea
4. Xedea- 5 urtez azpiko haurren heriotza tasa
murriztea
5. Xedea- Ama osasuna hobetzea
6. Xedea- HIESAren, malariaren eta beste
gaitzen kontra borroka egitea
7. Xedea- Ingurumenaren iraunkortasuna
bermatzea
8. Xedea- Munduaren garapenerako elkarte
bat sustatzea
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/#

EBALUAZIOA
Zer genekien xede horiei buruz?
Zer iruditzen zaizkizue?
Nori dagokio xede horiek lortu ahal
izatea?

Zortzi taldetan banatuta, talde bakoitzak
helburuetako bat hartuko du. Interneten bilatuz,
liburuetan kontsultatuz, gehiago sakonduko dute
xede hori zein den eta zein herrialderi dagokion
eta zergatik… eta, gero, gainontzeko taldekideei
azalduko diete..
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Milurtekoaren xedeak II

Gizarte eskubideak
32. Milurtekoaren xedeak II
HELBURUAK
Milurtekoaren
xedeetan sakontzea.
Sormena pizten
laguntzea.
NOLA EGIN
Aurreko jardueraren jarraipen gisa eta lan talde berak mantenduz, oraingo honetan egin
daitezkeen ekintza zehatzak planteatuko dira, xede horiek bultzatzeko nahiz hedatzeko, betiere
ondoren datorren eskemaren arabera.
Milurtekoaren
xedea

Ekintza

Noiz egingo den

Zer material
behar den

Arduraduna

Lagunduko duen
heldua

Xede bakoitzerako, zenbait ekintza proposa daitezke.
EBALUAZIOA
Bildutako proposamen guztietatik, batzuk aukeratu eta abian jarriko dira, haurrak protagonistak
izan daitezela eta zerbaiten erantzukizuna izan dezatela sustatzeko.
Bibliograﬁa
Garaidorgobil, M. (2000). Intervención Psicológica con
adolescentes: Un programa para el desarrollo de la
personalidad y la educación en Derechos Humanos.
Pirámide S.A. Argitalpenak.
Vicente, M.T. (2006). La exigibilidad de los derechos
sociales. Tirant lo Blanch.
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Aurreiritzien zintak

Estereotipoak
33. Aurreiritzien zintak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Beren buruan
aurreiritziak
esperimentatzea.
Horiek nolako
erredukzionismoa dakarten
eztabaidatzea.
Pentsamendu kritikoa
eragitea.

MATERIALA
Errotuladoreak
Zinta itsaskorra

EBALUAZIOA
Nola sentitu da parte hartzaile
bakoitza?
Nola hartu dute?
Bere jarrera aldatu al da egiten
ari zen jarduera horretan? Jarrera
aldatu badu, zerk eragin dio
aldaketa hori? Nolako eragina
dute aurreiritziek pertsona baten
portaeran?

Gelako haurrei jakinaraziko zaie zinta bat jarriko
dietela kopetan. Zinta horretan, kopeta aldean,
aurreiritzi bat egongo da idatzirik. Jokoan
dirauten bitartean, parte hartzaileek ezin izango
dute irakurri beren zintan idatzirik dagoena,
ez eta ozenki irakurri ere gainontzekoen zintan
jartzen duena.
Zintak buruan jarriak dituztelarik, parte
hartzaileek egiten ari ziren hartan jarraituko
dute eta beren arteko tratua zintan jartzen
duena egia balitz bezala izango da. Kontua ez da
zintan zer jartzen duen asmatzea, ez eta inori
bere zintan zer jartzen duen esatea ere.
Zintetan, hainbat etiketa jar ditzakegu:
manipulatzailea, ezgauza, sinpatikoa, atsegina,
alaia, berekoia, saiatua, neskazale/mutilzalea,
langilea, alferra, bakartia, zalantzatia,
aldabera…
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Elkarrekiko eskubideak

Estereotipoak
34. Bereizkeriak eta estereotipoak5
NOLA EGIN

HELBURUAK
Estereotipoak zer
diren aztertzea.
“Itxuraz” berdinak
direnen arteko
desberdintasunak
ulertzea.

Parte hartzaile bakoitzari harri bat emango zaio,
edo ekarri dutenarekin gelditu da. Eska iezaiezu
“adiskidetasuna” egitea harriarekin, identiﬁka
dezatela.
Gero parte hartzaile bakoitzari eskatuko zaio
bere “adiskidea” gelari aurkezteko eta esan
dezala zer adin duen, triste ala pozik dagoen,
halako forma nola iritsi zuen. Gai horri buruzko
idazlan, kantu edo poemak idatz ditzakete.
Ondoren, harri guztiak kaxa edo poltsa batean
jarriko dituzte eta nahasi. Jarraian, hustu eta
parte hartzaile bakoitzak bere “adiskidea”
aurkitu beharko du.

MATERIALA
Parte hartzaile bakoitzarentzat
harri bana (irteera bat egiten
denean, harriak bilatzeko eska
liteke edo hurrengo egunerako
bat ekartzeko esan).

Erakuts ezazu orduan nabarmen azalduko den
antzekotasuna: lehen begiratu batean, edozein
taldetako pertsona guztiek berdinak dirudite,
baina, ezagutuz gero, denak desberdinak
dira, denek dute beren historia pertsonala
eta denekin adiskidetasuna izatera irits
daiteke. Baina, horretarako, klixeak ahaztu
behar dira (harrien gisakoa, “gogorrak, hotzak
eta indiferenteak”) aldi baterako, besteak
ezagutzera iritsi bitartean. Hau da, aurreiritziak
saihesten ahalegindu behar da.

5 Nazioarteko Amnistiaren jarduera batean
oinarriturikoa: www.es.amnesty.org

Bibliograﬁa
Tébar, P. (2006). La gestión de los centros
educativos. Una propuesta intercultural.
Cuadernos de Educación Intercultural. La
Catarata.
Lacomba, J. (2006) Guía de Educación
Intercultural: La Dimensión Antropológica y
Pedagógica de la Educación. CEIM/BANCAJA
Fundazioa Argit., Valentzia.

EBALUAZIOA
Inoiz edo behin gertatu al zaie antzekorik,
lehen begiradan epaia ematea eta ondoren
oker epaitu dutela konturatzea?
Zein dira sarrien erabili ohi ditugun
aurreiritziak?
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Bost kontinenteetako sukaldaritza

Beste kulturen gertura
35. Bost kontinenteetako sukaldaritza
NOLA EGIN

HELBURUAK
Beste herrialde edo
eskualdeetako sukaldaritza
eta ohiturak ezagutzea.
Beste bizimoduekiko jakinmina sortzea edo baita
zapore desberdinekikoa
ere.

MATERIALA
Bost kartoi mehe handi
Margoak, errotuladoreak eta
kola (gainerako materiala,
berez, ikasleek berak bilatu
beharko dute, edo, irakasleak
nahi badu, berak eman
diezaiekete)

EBALUAZIOA
Uste al duzue gastronomiak lagun
dezakeela munduko beste lekuetara
apur bat hurbiltzen? Gastronomia
bizimodu baten isla izan ote liteke?
Iruditzen al zaizue beste
herrialdeetako jatetxe gero eta
gehiago egoteak haiei buruz gehiago
jakiteko aukera ematen digula?
Zein ezagutzen dituzue? Eta zein
ezagutu nahi zenituzkete?

Gela bost taldetan banatu eta bakoitzari
kontinente bat izendatzen zaio. Kontinente
horretako edozein herrialdetako plater tipiko
bat bilatu beharko du taldeak eta, ahal izanez
gero, baita errezeta ere (edo osagai nagusienak
bederen). Horretarako, herrialde horietako
jatetxeren bateko menua kontsulta dezakete,
han bizi izan den norbaiti galdetu, bidaietako
aldizkariren batean, Interneten, sukaldaritzako
libururen batean… kontsulta egin. Talde bakoitza
aukeratutako plateraren argazki bat lortzen
ahaleginduko da, gelako lagunek modu argiagoan
irudika dezaten.
Horretaz gainera, herrialde edo eskualde
horretan plater hori hain arrunta zergatik den
ere aurkitu beharko dute (hango baliabide
naturalak direla-eta, hangoen bizimoduak
elikagai mota hori eskatzen duela-eta...),
herrialde horretako klima, bizimodu edo
tradizioei buruzko zerbait gehiago ikas dezaten.
Lana amaitzen dutenean, argazkia eta lortutako
informazioa kartoi mehe handi batean itsatsiko
dute. Banan-banan, talde bakoitzak bere kartoi
mehea erakutsi eta kontinente, herrialde edo
eskualde horren inguruan ikasi dutenaren
azalpena emango du.
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Askatasunak

Beste kulturen gertura
36. Bidaiatzea
NOLA EGIN

HELBURUAK
Ikasleengan beste kulturak
ezagutzeko interesa piztea.
Esperientzia pertsonalak eta
familiarenak esperientziak
partekatzea.
Munduko leku eta kultura
desberdinen arteko zubiak
eraikitzea.

MATERIALA
Eratzen diren taldeak
adina kartoi mehe handi
Margoak edo errotuladoreak eta
kola (gainerako materiala, berez,
ikasleek berak bilatu beharko dute,
baina, irakasleak hala nahi izanez
gero, berek eman diezaiekete)

Gelako ikasle guztiak lau bat pertsonako
taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak azaldu
beharko du munduko herrialde edo eskualde
batean nola bizi diren. Horretarako, posible
bada, beste leku batean bizi izan den edo beste
herrialde nahiz eskualde batean senitartekoak
dituen taldeko norbaiten esperientziaz balia
daitezke. Haiek edo ezagunen batzuek egina
duten bidaiaren batean ere oinarritu daitezke,
eta, mota horretako informaziorik aurkitzen
ez badute, beste iturrietara jo beharko
dute, hala nola, liburuetara, aldizkarietara,
dokumentaletara, internetera eta abar.
Beste lekuetako kultura, tradizio, paisaia eta
bizimoduari buruzko datuak eta irudiak lortzea
da kontua; edo Lurreko beste inguruetan bizi
diren pertsonen eguneroko bizitza nolakoa
den irudikatzeko balioko digun edozein datu
bilatzea (nola ateratzen duten bizimodua, zein
hizkuntzaz hitz egiten duten, nolako etxeak
dituzten, familiak nola antolatzen diren, zer
duten gogoko egitea, eta abar).
Gero, argazkiak eta irudiak kartoi mehe batean
itsatsi eta bildutako informazioari buruzko
iruzkinak idatziko dituzte. Ondoren, talde
bakoitzak bere lana erakutsiko dio gelako
gainontzeko jendeari, eta lekuari eta hango
jendeei buruz ikasi duten guztia azaldu.

EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Experiencias interculturales en Melilla,
kulturarteko hezkuntzan teoria eta praktikari
buruzko talde laneko liburua, SATE-STEak.
Zenbaiten Artean, Alfabeto Solidario, Intermón
Bartzelona.

Aniztasunari buruzko gogoeta egitea eta
horrek nolako kultur aberastasuna dakarren
konturatzea.
Galdegitea ea ohartzen garen munduan zenbat
hizkuntza hitz egiten diren, zenbat ohitura
eta tradizio gorde diren... Kultur ondare hori
zaindu beharraz jabetzen al gara?
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Bilakaera zikloak

Belaunaldien arteko komunikazioa
37. Bilakaera zikloak

MATERIALA
Aldizkariak
Papera
Guraizeak
Kola

HELBURUAK
Zahartzaroa onartzea
eta harekiko begirunea
izatea.
Bizitzako etapa bakoitzak
dituen alderdi positiboak
balioestea.

NOLA EGIN
Taldeka, bizitzako etapa guztiei buruzko muntaketa bat egin eta argazkiz eta ebakinez
irudiztatuko da, eta bizi etapa bakoitzaren alderdi onak eta txarrak aztertuko dira.
Etapa

Alde onak

Alde txarrak

Haurtxoa
Haurra
Lehen hezkuntzako haurra

Helduaroko alde onak eta alde txarrak izeneko sailak betetzeko, beren helduekin hitz egiteko
eta haiei galdetzeko esango zaie (aita, ama, amona, aitona) eta informazio horrekin osa
dezatela koadroa, honako hauek identiﬁkatzea azpimarratuz: pertsona helduak nola sentitzen
diren, zer nahi luketen, zer behar duten...
EBALUAZIOA
Zer etapa ezagutzen dituzte?: pentsatzekoa da haurtzaroa etapa askotan zatituko dutela eta
gainontzeko etapak ez horrenbeste...
Zein da helduaroko gauzarik hoberena? Eta txarrena?
Beren inguruko pertsona helduek zer behar dute (aitonek, amonek)? Nori dagokio hori ematea?
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Jatorriak

Belaunaldien arteko komunikazioa
38. Jatorriak
HELBURUAK
Gure familiaren historiaz
gehiago jakitea.
Familiako kideekin
komunikazioa sustatzea.
Familia bakoitzak dituen
berezitasun eta ñabardura
ugariei buruz gogoeta
egitea.

MATERIALA
Kartoi mehea
Errotuladoreak
Aldizkariak… etab.

Jarduera honetarako, saio bat baino gehiago
behar dira
NOLA EGIN
Ikasle bakoitzak bere zuhaitz genealogikoa
egingo du; horretarako, gutxienez beren
herenamona eta herenaitonaraino egin beharko
dute atzera.
Kartoi mehe batean, familiako adar guztiak eta
haiekiko loturak markatu beharko dituzte, baita
pertsonaren berezitasunen bat ere; horretarako,
pentsatu beharra dauka nola egingo duen,
apaindu nahi duen ala ez..., baita zer gauza ez
dakizkien eta horiek nori galdetu ere, aitari,
amari, aitonari edo amonari, izebei...
Azkenean, zuhaitz genealogiko hori marraztuko
du eta bere familiaren istorio bat.

Bibliograﬁa
Vázquez, G. (Argit.)(2001). Educación y calidad de
vida. Complutense Argit. Madril.
Touriñán, J. M. (2001): “Acción educativa familiar e
intervención pedagógica”. Caixa Galicia Fundazioan:
Familia, juventud y nuestros mayores. Coruña,
Caixa Galicia Fundazioa.

EBALUAZIOA
Zuhaitz genealogiko hori gelako beste
gainontzeko lagunei erakutsiko die.
Bere familiaren historia kontatuko du.
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Geure burua mugatzea

Giza taldeak
39. Geure burua mugatzea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gelaren barruan dauden
taldeak aztertzea.
Etiketa baten atzean
ezkutatzen diren pertsonak
beren buruak alderdi
askotan mugatzen ari
direla erakustea.

EBALUAZIOA
Taldean erantzuteko galderak:
Zuen ustez, zuen gelan ere ba
al dago horrelako talderik edo
bestelakorik?
Zuen ustez, nola eragiten dio gelari
taldetan honela banatuta egoteak?
Nola tratatzen dute elkar talde
batzuek eta besteek?
Nolakoak dira, talde bakoitzean,
beren arteko harremanak?
Zer gustatzen zaigu talde horietako
bakoitzetik?
Zer galtzen du talde horietako
pertsona bakoitzak?
Zuen ustez, beste taldeetan ba al
legoke haiei ezagutzea gustatuko
litzaiekeen zerbait?
Zer dugu gurengan talde horietako
bakoitzetik? Hau da, ba al dut nik
“alferretik” edo gaiztotik”?
Zure ustez, zatiketa horiek zentzurik
ba al dute? Ba al dago denok
elkartuko gaituen ezer?

Jarraian datorren istorioa kontatuko da:
Ane LHko 6. mailako neska bat da. Aspertuta
dago, bere gela taldeka zatituta dagoelako eta
ikaskideak oso banatuta, berari denekin egotea
gustatuko bailitzaioke aldi berean. Aneren ustez,
honela dago zatitua beraren gela:
Gaiztoak: Bada bere gelan 4 pertsonako
taldetxo bat, gainontzekoak gaizki uzten
ahalegintzen dena. Gelan ez diete arreta
jartzen uzten eta, beti, beren ikaskideak
zirikatzen ibiltzen dira. Aneri matematikako
klasean arreta galarazteak amorrarazten dio
gehien, huraxe baita gehien gustatzen zaion
ikasgaia; Raul bere lehengusuari, beraren
gelan baitago, barre egiten diotenean ere
haserretzen da. Haiek uste dute bikainak
direla, baina, benetan, guztien iritziz,
gogaikarri hutsak dira; handiustekoak dira,
baina egiaz besteak bezalakoak...
Beti markako arropez janzten direnak: Bere
onetik ateratzen dute Ane beti markaz
janzten diren neska-mutilek; beren zapatila
berriekin harrotuta ibiltzen dira eta gelako
besteak gutxiagotzat jotzen dituzte arropa
garestiez eta markakoez ez janzteagatik, eta,
barru-barruan, ez dute besterik gogoan; hala,
bikaina den baina diru gutxiago duen jende
pila bat ezagutu gabe gelditzen dira.
Koipe emaileak: Aneren gelan badira bi
pertsona, egun guztia eskua altxatuta
eta denari erantzuten igarotzen dutenak,
irakasleari koipea eman nahirik.
Alfer-axolagabeak: gelan ia hitzik egiten ez
duten eta inori enbarazua egiten ez badiote
ere ezertan parte hartzen ez duten neskamutilak dira; badirudi han gertatzen den
ezerk ez diela axola, eta pena handia da, Ane
ziur baita ideia on asko izango dituztela.
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Berdintasunak eta desberdintasunak

Giza taldeak
40. Berdintasunak eta desberdintasunak6
NOLA EGIN

HELBURUAK
Edozein giza taldetan
agertzen diren aldeei eta
desberdintasunei buruz
gogoeta egitea.
Kultur desberdintasunak
geugan daudela
konturatzea.

Neska-mutilak biribilean eseriko dira, baina
haietako bat erdian kokatuko da. Erdiko
pertsonak baldintza jakin bat adieraziko du, esate
baterako: “ea nork daraman gerrikoa jantzita”
edo “nork duen ahizpa edo arreba bat”.
Gerrikoa daramaten neska-mutilek lekuz
aldatu beharko dute, baita erdian zegoenak
ere. Eserlekurik gabe gelditzen den haurrak
jarri beharko du erdian eta hark aukeratuko du
hurrengo baldintza.
Hala, azkar konturatuko dira berdinak izan
daitezkeela, baita desberdinak ere gauza
askotan.
Geroago, hain nabarmena ez den beste baldintza
bat jarriko da, izaerarekin zerikusia duena;
adibidez: “neska edo mutil txantxazaleak”,
“neska edo mutil lotsatiak”, “jenio txarreko
neska edo mutilak”, “neska edo mutil alaiak”
eta abar.
Normalean, une horretan eteten da jolasa,
zailagoa baita lehen begiradan bereizgarri
horiek aurkitzea. Jarduera hori martxan jartzen
duten pertsonak egokiera izan dezake izaerazko
bereizgarri horiek nola ezagutzen diren jakiteko,
eta beren izaerari buruzko gogoeta egiteko
ere baliagarri gertatuk zaie haurrei, horrela
konturatuz joan daitezen nor diren eta zerk
egiten dituen bakan, besteengandik desberdin.

6 Unescoren materialen egokitzapena, in Amnistía
Internacional, Cogam y Federación Colegas, Actividades
Pedagógicas, Actividades para educación primaria,
Derecho a la orientación sexual. Hezitzaileentzako
oharra: Jarduera hau Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsaleko 1. eta 2. artikuluei loturik dago eta baita
Haurtzaroko Eskubideen Hitzarmeneko 2. artikuluari ere.

Bibliograﬁa
Boggino, N eta Vega, E. (2006), Diversidad,
aprendizaje e integración en contextos escolares.
Homo Sapiens.
Zenbaiten artean (2006). Qué hacer cuando
la diversidad de personas genera Conﬂictos.
Empresa activa.

EBALUAZIOA
Denok, emakumezkook zein gizonezkook,
berdinak al gara?
Zer osagai berdin ditugu eta zerk egiten gaitu
desberdin?
Ba al dira gauza guztietan berdinak diren bi
pertsona?
Geure buruari buruz dugun ideia bat al dator
beste jendeak duenarekin?

WEBGUNE Interesgarriak
Kultura arteko gela: http://www.aulaintercultural.org
CNICE: Gelan aniztasunari arreta eskaintzera bideratutako Hezkuntza, Kultura eta Kirol
Ministerioaren interneteko gunea: http://www.pntic.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/
Baterako hezkuntza, berdintasunean hezteko gunea: http://web.educastur.princast.es/
proyectos/coeduca/?m=200607
Giza eskubideak Interneten: http://www.pangea.org/ddhh/
Talde dinamika: http://www.gerza.com/
DOCE: Hezkuntza Dokumentuak: http://www.eurosur.org/DOCE/
Edualter: http://www.edualter.org
Educared: http://www.educared.net/
Education index: http://www.educationindex.com
Fongdcam: http://www.fongdcam.org
Fundación cultura de paz: http://www.fund-culturadepaz.org/
Fundación secretariado general gitano: http://www.fsgg.org/educacion/
Interculturanet: http://www.interculturanet.org/
Hezkuntzarako eta bakerako jokoak: http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/
Kultura arteko Ikerketen Laborategia: http://www.ugr.es/~ldei/
Madrid Redes Solidari@s: http://cip.fuhem.es/EDUCA/mrs
Profes: http://www.primaria.profes.net/
Alfa-Epi proiektua: http://www.rlint.deusto.es/ALFA_EPI/alfa.asp
Atlántida proiektua: http://www.proyecto-atlantida.org
Irakasleentzako hezkuntza baliabideak: http://www.educasites.net/recursos_educativos.htm
Saretik: http://www.saretik.net/ostadarra/ipuinak/cuentos.htm
Berdinak gara, desberdinak gara: http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/unidad-1.htm
UNESCO: http://www.unesco.org/unesdi/

