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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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Entzute aktiboa

Komunikazio estiloak
1. Entzute aktiboa
NOLA EGIN
HELBURUAK
Entzutea eta
ulertzea sustatu.
Bestearenganako
arreta bultzatu.

EBALUAZIOA
C-k jokoan zehar zer ikusi duen
azalduko du, bere entzute jarrerari
dagokionez.
Beste bi partaideek komentatu ahal
izango dute nola sentitu diren eta
zein zailtasun aurkitu dituzten, zer
gustatu zaien gehien eta abar.

Parte hartzaileak hiruko taldetan banatuko dira
(parte hartzaileak A, B eta C izango dira).
Hiruko talde bakoitzeko bik (A-k eta B-k) gai bat
aukeratuko dute eta elkarrizketa bat burutzen
saiatuko dira, honako arau hauek kontuan
hartuz:
A esaldi batekin hasiko da; B-k A-k esandako
esaldia errepikatu beharko du, esanahia
batere aldatu gabe.
A-k “ados” edo “zuzena” hitzak erabiliko ditu
B-k esanahia ongi jaso duela berresteko. Hori
eginda, B-k A-ren esaldiari erantzuna eman
ahal izango dio.
Esaldi bat errepikatzen denean esanahi osoa
jasotzen ez bada, A-k edo B-k errefusatu
egingo dute “ez da zuzena” edo “ez”
esanez. Berriro esaldia egin eta esaldi berria
hasierako enuntziatuarekin bat ez badator,
hasierako esaldia errepikatu beharko du
dagokionak (A-k edo B-k).
C-k behaketa lanak egingo ditu eta
ebaluazioan hartuko du parte.
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Egintza, iritzia eta zurrumurrua

Komunikazio estiloak
2. Egintza, iritzia eta zurrumurrua
NOLA EGIN
HELBURUAK
Egintzaren, iritziaren
eta zurrumurruen arteko
aldea aurkitzea.
Pentsaera kritikoa
bultzatzea.

MATERIALA
Egunkariak
Bihotzeko aldizkariak

Hainbat berri aukeratuko dira zoriz, bai
egunkarietako informazio eta iritzi ataletatik,
bai bihotzeko aldizkarietatik.
Jasotzen den informazioari buruzko azalpen txiki
bat eman eta informazioa sailkatzeko hiru era
deﬁnituko dira:
Egintza: Gertatu den eta egiazta daitekeen
zerbait.
Iritzia: Talde edo pertsona baten ikuspuntu
subjektiboa.
Zurrumurrua: Identiﬁkatu gabeko iturri
batetik jasotako oinarririk gabeko
informazioa.
Irakasleak aukeratutako prentsa zati batzuk
irakurriko ditu eta izenburua edo prentsa zatia
honako hau bada:
Egintza: eskuin eskua altxatuko dute
Iritizia: Eskuak buru gainean jarriko dituzte
Zurrumurrua: Besoak gurutzatuko dituzte
Prentsa zati bakoitza banaka banatuko da eta
pertsona bakoitzak bere iritzia emango du, bere
ustez zer den eta zergatik den hori azalduz.
EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Goleman, D. (2006). Inteligencia social. Kairos.
Zenbaiten artean (2006). Inteligencia corporal
en la escuela. Graò argitaletxea.

Gai horien artean bereizten dugu edo gauzak
nork esaten dizkigun benetakotzat edo
gezurtzat hartzen ditugu?
Gure bizitzan hori gertatzen denean, saiatzen
gara gehiago jakiten?
Izan dugu inoiz arazorik egintza bat eta iritzi
edo zurrumurru baten artean bereizten ez
jakiteagatik?
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“Hitzik gabe hitz egitea”

Emoziozko adierazpena
3. “Hitzik gabe hitz egitea”
NOLA EGIN
HELBURUAK
Ahozkoa ez den
komunikazioaren
osagaiak.
Emozioen eta emoziozko
ñabardura emozionalen
artean bereizten
laguntzea.

MATERIALA
Ondorengo koadroan jasota dagoen
emozio zerrendatik ikasle bakoitzari
zutabe bat emango zaio
(ez taula osoa)
A ikaslea: Estimua, Poza, Asebetzea
Tristura, Interesa, Axolagabetasuna
Mina, Konﬁantza, Interesik eza
B ikaslea: Haserrea, Nahigabea
Frustrazioa, Zoriontasuna,
Mirespena, Alaitasuna, Beldurra
Gorrotoa, Lotsa

EBALUAZIOA
Honako elementu hauek balioetsiko
dituzte elkarrekin:
Zer ondorio atera dituzte?
Zein emozio izan dira identiﬁkatzen
zailenak?
Nola sentitzen dira norbaitek
emozio hori adierazten dienenean?

Klaseko bakoitzari A edo B zutabea emango
zaio.
Bi talde egingo dira, bata A-koekin eta bestea
B-koekin, eta emozio bakoitzaren esanahiari
buruz pentsatzeko eskatuko zaie, ezagutzen
ez dituztenei buruz ere bai. Horien gaineko
azterketa egiteko eskatuko zaie, hiztegietan
begiratuta, liburuetan, erreferentziazko beste
pertsona batzuei galdetuta.
Talde biek emozio bakoitzaren esanahia
identiﬁkatu ondoren, binaka jarriko dira.
Bikotekide bat “A” taldekoa izango da eta
bestea “B” taldekoa.
“A” taldeko bikotekideak dagozkion emozio
edo sentimenduak keinu bidez adierazi beharko
ditu. Emozio bakoitzaren antzezpenak tartekatu
egingo dituzte, lehenengo A-k; B-k asmatzen
duenean, B-k antzeztuko du, eta abar.... guztiak
egin arte.
Dena bukatzen denean, sentimendua aditzera
emateko egin dituzten keinuak zein izan
diren gogoratzen saiatuko dira eta idatzi
egingo dituzte. Horrek hitzezkoa ez den
komunikaziorako tresnen gaineko kontzientzia
izaten lagunduko die.
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“Collage”

Emoziozko adierazpena
4. “Collage”
HELBURUAK
Emozioak
identiﬁkatu eta
eraikitzea.
Emozio bakoitzak
dituen ñabardurak
ezagutzea.

NOLA EGIN
Aurreko dinamikaren jarraipen gisa, irakasleak
aurreko saioan landutako emozio bakoitza
marrazteko eskatuko zaie haurrei.
Ondoren, lauko taldetan, muntaia bat egingo
dute kartoi mehe batean, eta aldizkarietatik
hartutako zatiak erabili ahal izango dituzte;
Zu nola sentitzen zara? izenburua izango duen
collage handi bat izango da.
Egindako collageak gelako edo pasilloko
paretetan jarriko dira.

MATERIALA
Aldizkariak
Artaziak
Lekeda
Papera edota kartoi mehea
Errotuladoreak

EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Shapiro (2001). La inteligencia emocional de
los niños. Una guía para padres y maestros.
Ediciones B. México.
Cohen, j. (2003). La inteligencia emocional en
el aula. Pax México argitaletxea.

Taldeka jarrita, honako gai hauek balioetsiko
dira:
Nola uste dute transmiti dezaketela nola
sentitzen diren?
Zer da transmititzen zailena?
Nola sentitzen dira norbaitek bera nola
sentitzen den azaltzen dienean?

UNITATE DIDAKTIKOA ELKARREKIN

LEHEN HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA

I. Bizitzarako gaitasunak

5

Asertibitatea: norberaren eskubideak defendatzea

Asertibitatea/ezetz esaten jakitea
5. Asertibitatea: norberaren eskubideak defendatzea 1
NOLA EGIN
HELBURUAK
Norberaren
jokabide asertiboen
gaineko hausnarketa
bultzatzea.
Besteekiko
harremanetarako gure
jokabide asertiboak
egokitzat ematea.

MATERIALA
Arbela
Errotuladoreak
EBALUAZIOA
Talde horietatik, hiruk beren
aurkezpena egingo dute txandaka.
Antzezpena bukatutakoan, ondorengo
puntuen gaineko bateratze saioa
egingo dute:
Nolakoa izan da bakoitzaren
antzezpena?
Nola sentitu da aktore bakoitza
bere rolean? Antzeztutako jokaera
motarekin identiﬁkatu da?
Zein dira egoera bakoitzean
antzeztutako jokaera estiloen
abantailak eta desabantailak?
Zer da egiten zailena?
1 CIP-FUHEM, Habilidades de comunicación, Dossier
para una educación intercultural, Madril, 2005.

Pasibotasuna: Benetako emozio edo iritziak
zuzen eta argi adierazteari uko egiten zaio,
eta, besteei uzten zaie norberaren ekintzak
zuzentzen eta erabakitzen.
Jokaera oldarkorra: jokaera honetan, norberak
bere eskubideei eusten die besteenak urratuz.
Jokaera asertiboaren oinarria zera da: norberak
bere eskubideei eustea inorenak urratu gabe.
Jokaera asertiboa norberaren sentimendu,
uste eta iritzien adierazpen egokia da.
Norberarekiko errespetua du oinarri, hau da,
norberaren beharrak azaltzea eta norberaren
eskubideak defendatzea bai eta besteen
eskubide eta beharrekiko errespetua ere.
Irakasleak hiru jokaera motak (pasiboa,
oldarkorra eta asertiboa)eta bakoitzak dituen
abantaila eta desabantailak azalduko ditu. Gero
klasea 3 edo 4 partaideko taldetan banatuko
du. Talde bakoitzak ondoren azalduko diren
egoeretako bat prestatu beharko du, hiru
jokaera motak erabiliz: asertiboa, pasiboa eta
oldarkorra.
1. Zure aurrean jesarrita dauden bi lagunak ez
dira isiltzen eta zuk ezin duzu pelikula ikusi.
Biengana hurbildu eta ezin duzula entzun esan
beharko diezu (Era asertiboa).
2. Zure taldeko lagunak klaseko bati barre
egiten hasi dira, zuk ere adarjotzean parte
hartzen ari zara, nahiz eta zure lagunak egiten
ari direnarekin ados ez zauden (Era pasiboa).
3. Zure gelakideak bere gauzekin betetzen
du zure mahaia eta leku gutxi uzten dizu lan
egiteko. (Era oldarkorra).
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Kritikak onartzea

Asertibitatea/ezetz esaten jakitea
6. Kritikak onartzea
NOLA EGIN ETA NOLA EBALUATU
HELBURUAK
Kritikak egiten ikastea.
Guri egindako kritikak
onartzea.

MATERIALA
Txotxongiloak
Txotxongiloentzako eszenatokia

Dinamika horrek hainbat pauso ditu eta pauso
bakoitza balioetsiko da:
Lehen pausoa:
Bost lagunetako taldeak eginda, gutxienez bi
pertsonaia dituen istorio bana asmatu beharko
dute. Pertsonaia horiek batak bestea kritikatu
beharko dute.
Kontsigna labur honekin, haurrek beren
antzezpena egingo dute. Oso posiblea da kritikak
gogorrak, ezkorrak... izatea. Hortaz, elkarrekin,
honako hau balioetsiko da:
Nola sentitzen dira haiek era horretako kritikak
egiten zaizkienean?
Zer da haien ustez kritika bat?
Kritika bat nola egin behar den azalduko zaie:
Azaldu zein egoera zehatzetan gertatzen den
Azaldu zehazki zerk molestatzen digun
Azaldu nola sentitzen garen
Azaldu gauzak nolakoak izatea nahi genukeen

Bibliograﬁa
FABRA, Mª Lluisa (1996): Ni resignadas ni sumisas.
Técnicas de grupo para la socialización asertiva de
niñas y chicas. Institut de Ciéncies de l’Educació.
Bartzelona.
Monjas, M. I. (1992). Programa de Entrenamiento
en Habilidades Sociales en Educación Primaria.
Javier Longok egokitua, 1999.

Adibidez: ni eskolatik etxera itzuli eta nire
ahizpa edo arreba txikia nire jostailuekin ibili
dela ikusten dudanean, asko haserretzen naiz,
eta ez dut nahi berriro egin dezan. Jolastea
dauka bere gauzekin edo, bestela, eskatzea
dauka lehenago.
Ea zer iruditzen zaien azaltzeko eskatuko zaie,
ea zail ikusten duten...
Kritika bera egiten saiatuko dira berriro ere
txotxongiloekin; ea nola irteten zaien oraingoan.
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“Konplexuak” eta autoestimu altua

Autoestimua
7. “Konplexuak” eta autoestimu altua

2

NOLA EGIN
HELBURUAK
Norberaren
bertute positiboak
identiﬁkatzea.
Norberaren gauza
positiboak esaten
ikastea.

Talde osoa biribilean jarriko da eta bakoitzak
beregan gustuko duen gauza edo bertute bat
adieraziko du.
Ikasle guztiek parte hartzen dutenean,
hausnarketa egingo da taldean, eta berengan
gustuko dutena esaterakoan nola sentitu diren
azalduko dute. Garrantzitsua da “harrokeria”ren
(“neu naiz onena”) eta norberarengan
dagoen alde positiboa onartzearen arteko
desberdintasuna ikus dezaten (inor epaitu gabe
eta inori errukirik izan gabe).
Garrantzitsua da azpimarratzea pertsona guztiek
ditugula bertute positiboak eta ez dela txarra
horiek ezagutzea eta adieraztea.

EBALUAZIOA
Zer kostatu zaie gehien?
Zergatik ez ditugu adierazten
geuregan gustatzen zaizkigun gauzak?
Ondoren, autoestimua zer den eta
konplexuak zer diren galdetuko diogu
taldeari. Irakasleari aholkatuko diogu
hainbat konplexuren adibideak ipin
ditzala, besteak beste, gehiagotasun
konplexua, taldeari lagundu zer den eta
nola adierazten den identiﬁkatzen.

2 Egokitzapena: LEDERACH, J.P., CHUPP, M., ¿Conﬂicto y
Violencia? Busquemos alternativas creativas, Ediciones
Semilla, Guatemala, 1995.
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Animaliak

Autoestimua
8. Animaliak
HELBURUAK
Haurren
autokontzeptuaren
gaineko gaiak era ezzuzenean aztertzea.
Sormena
bultzatzea.

MATERIALA
Marrazkirako materiala

EBALUAZIOA
Zein balio nabarmentzen dira gehien?
Zeri daude lotuta?
Bukatzeko, gelako paretetan jarriko
dira marrazkiak.

Bibliograﬁa
Valles, A. (2000): Me gusta quien soy. Programa
para aumentar la autoestima. Promolibro.
Valentzia.
Luneau, S. (2006): Construir la autoestima en
primaria, Pristi, del autoconocimiento a la
Identidad, educación primaria. Primer ciclo - 2.
liburukia Octaedro argitaletxea.

NOLA EGIN
Marrazkirako beharrezko materiala banatu
eta honako hau esango zaie: “Animalia
bazina, zein animalia zinateke? Ez izan
nahi zenuketena, zinateketena, baizik.”
Eta marraz dezatela eskatuko zaie.
Marrazkia bukatu ostean, animalia haren
bertuterik onenak azpimarratuz istorio
bat asma dezatela eskatuko zaie, eta
gero gelako beste guztiei kontatzeko.

2. Balioetan heztea
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Jostailuak jasotzea

Elkartasuna
9. Jostailuak jasotzea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Elkartasuna
norberaren
bizipenetatik bultzatzea.
Ikastetxeko gainontzeko
guztiek elkartasun
kanpainarantz
bultzatzea.

MATERIALA
Kartulinak
Errotuladoreak…

EBALUAZIOA
Nola sentitzen dira zerbait eman
behar dutenean?
Zer da gehien kostatzen zaiena?
Eta ematen dutenean, zer da
gustukoen dutena?
Zer ematen dute, gustukoen
dutena edo gutxien gustatzen
zaiena? Zergatik?

Haurrek munduan zehar, kontinenteka banatuz,
jendeak bizi duen egoeraren gaineko azalpen
txiki bat emango da; aldez aurretik, haiek gai
horri buruz haiek zer dakiten ikertuko dugu.
Jostailuen gaiarekin lotuko da, eta ikusaraziko
zaie gure gizartean denetarik gehiegi dugula eta
horregatik beste batzuk guztiaren falta dutela.
Jostailuak jasotzeko kartelak egin ditzaten eta
haiek ere jostailuak jasoz edo emanez parte har
dezaten bultzatuko da.

UNITATE DIDAKTIKOA ELKARREKIN
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Banatzaile onak…

Elkartasuna
10. Banatzaile onak…3
NOLA EGIN
HELBURUAK
Baliabideak
banatzeko eredua
birplanteatzea.
Elkartasun gakoak
sustatzea.

MATERIALA
arkatzak, errotuladoreak, margoak
gomak
koloreetako folioak, etab.

Gelakideak hiru taldetan banatuko dira:
1. taldea: pertsona askok osatutako taldea
izango da eta ia-ia zutik egoteko ere lekurik
izango ez duten toki batera eramango ditugu.
Arkatz bakar bat eta folio bana emango zaie.
2. taldea: oso lagun gutxik osatuko dute
taldea, eta toki asko izango dute. Talde
horretakoek lanerako material ugari izango
dute (arkatzak, errotuladoreak, margoak,
koloreetako folioak, etab.).
3. taldea: talde horretako pertsona kopurua,
espazioa eta materiala proportzio egokian
banatuta egongo dira.
Talde bakoitzari normalean plastika gelan
erabiltzen den materiala gordetzeko kutxa edo
kaxa bat egiteko eskatuko diogu. Laster ikusiko
da lehenengo taldekoek ez dutela ez materialik
ez lekurik lan hori egiteko.
EBALUAZIOA

3 Alboan, Derechos y deberes. Eskubideak eta
betebeharrak. Primaria, Lehenengo Hezkuntza, 2003.
Educación artística, actividad nº3.

Bibliograﬁa
Llorenç, P.; Elijo, A.; Estany, Mª, Gómez, R.;
Guich, V.; Mir, F.; Ojeda, T.; Planas, Mª (1999)
Cómo educar en valores, Ed. Narcea, Madrid. Col.
Educación Hoy, 7 zk.
Tuts, M.; Martínez, L. (2006) Educación en valores
y ciudadanía. Propuestas y técnicas didácticas
para la formación integral. Ed. Los Libros de la
Catarata, Madril.Col. Edupaz, 19 zk.

Bidezkoa iruditzen zaizue talde bakoitzarentzat
egin den material eta leku banaketa?
Nola sentitu zarete kutxa egiteko ia ezer ez
zenutenok?
Eta materiala zenutenok zer pentsatzen zenuten
gutxiago zeukan taldea ikustean?
Zuek uste duzue munduan horrelako gauzak
gertatzen direla? Eta zuen etxean, gelan edo
auzoan?
Munduko zein aldetan uste duzue gertatzen dela
gehiago hori?
Teorian, pertsona guztiok eskubide guztiak
ditugu, praktikan ere hala al da?
Gure ardura al da bidegabekeria horiek ekiditea?
Zer egin ahal eta behar dugu egoera horiei
konponbidea emateko?
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Eztabaidatzea

Begirunea
11. Eztabaidatzea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Norberarenak ez
diren iritziak begirunez
entzutea.
Begirunerik handiena duten
pertsonak saritzea.
Argumentatzea
bultzatzea.

MATERIALA
Txartel hori bat
Txartel gorri bat

EBALUAZIOA
Zer izan da iraintzea?
Iraintzeko zorian izan gara?
Nola lortu dugu horri eustea?
Kostatu egin zaigu?
Nola sentitzen da pertsona bat
begirunez tratatzen dutenean?
Eta nola, begirunez tratatzen ez
dutenean?

Une horretan, futbol partida bati, telebistako
saio bati edo puri-purian dagoen edozein
gairi buruzko eztabaida antolatuko da. Talde
batekoek batzuen alde egingo dute eta beste
taldekoek, besteen alde.
Gelako guztiek parte hartzea da jolasaren
helburua eta norbaitek beste bat iraintzen
badu, lehenengo, ohartarazi egingo zaio txartel
horiaren bidez, eta bigarren aldiz egiten badu
(txartel garria), jolasetik kanpo geratuko da…
Denboralditxo bat igaro ondoren, eztabaida
geldiaraziko dugu eta jolasean jarraitzen
dutenek txaloak jasoko dituzte begirunez aritzen
jakiteagatik.
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Guztioi zor zaigu errespetua!

Begirunea
12. Guztioi zor zaigu errespetua!
HELBURUAK
Guztioi zor zaigula
errespetu bera eta arlo
horretan ez dela adinaren
araberako hierarkiarik egon behar
ulertaraztea.
Haurrei ere, gainerako guztiei bezala,
errespetua zor zaiela ulertzea.
Norberaren eskubideak inor
iraindu gabe betearazten
ikastea. Asertibitatea
sustatzea.

Bibliograﬁa

NOLA EGIN
Irakasleak ondorengo istorioa kontatuko die
ikasleei. Gero, ebaluazioan jasotzen diren gaien
gaineko hausnarketa egingo da. Garrantzitsua da
hausnarketarako denbora ematea.
Julen eta David baloiarekin jolasten ari dira
haien etxe ondoko zelai txiki batean. Julenek
baloiari oso gogor jo eta zelaitik irten da, ondoko
kalerantz. Baloiak paseoan zihoan adin ertaineko
gizon bati jo dio hankan. Julen baloiaren bila joan
denean, gizona oihuka hasi zaio “sutan jarrita”.
Julenek barkamena eskatu nahi dio eta ea minik
hartu duen edo zerbait behar duen galdetu, baina
gizonak ez dio utzi ezta “ahoa irekitzen” ere. Une
horretan, handik hurbil zegoen eta gertatutakoa
ikusi duen emakume nagusi bat hurbildu da eta
zera esan du:

Segura, M. ; Arcas, M. y Mesa, J. R. (1997):
Programa de competencia social. Decide tú (1º
Ciclo y 2º Ciclo). Habilidades cognitivas (3º
Ciclo). Primaria. Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias. Kanariar
Uharteak.

- Kokoteraino naukate ume hauek! Gaur egungo
haurrek ez dute inolako errespeturik, nahi dutena
egiten dute eta, gainera, lotsagabe hutsak dira!
Nire garaian ez zitzaigun burutik pasatu ere egiten
pertsona nagusi bati txarto erantzun eta kontra
egitea.

Contreras, J (2006). Hablar con los hijos. Cómo
educarlos en el amor, la comprensión y el
respeto. Voz de Papel.

Gizonak emakumearekin bat egin eta Juleni
oihuka jarraitu du.

EBALUAZIOA
Nola uste duzue sentitu dela Julen? Gertatu zaizue inoiz antzeko zerbait?
Zuen ustez, zer egin behar luke Julenek egoera horretan? Nola erantzun behar luke?
Batzuetan, ankerkeriaz jokatzen dugu itxuraz ahulago direnekin: haurrak, zaharrak… Zuzena dela uste
duzu?
Egia da haurrek, duten adinagatik, gutxiago dakitela gai batzuen gainean eta nagusiengandik ikasi
beharra daukatela, baina horrek eskubidea ematen dio edozein pertsona helduri adin gabeko bati
oihukatu eta aginduak emateko? Nola aholkatu behar luke pertsona nagusi batek?
Istorioko emakume nagusiak dioen bezala, beti ulertu izan da pertsona nagusiei gainerakoei baino
errespetu handiagoa zor zaiela. Zure ustez horrela izan behar luke edo guztioi zor zaigu errespetu
bera, adina kontuan izan gabe?
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Kontsumo Arduratsua

Ingurumena
13. Kontsumo Arduratsua
NOLA EGIN
HELBURUAK
Baliabide naturalak era
arrazionalean erabiltzeko eta
ez kutsatzeko beharra ulertzea.
Banakoaren kontsumoa ere
garrantzitsua dela eta planetaren
kontsumo orokorraren zati dela
ulertzea.
Kontsumitzeko garaian dugun
ardura onartzea.

Eskola arloan kontsumo arduratsuaren gaineko
oinarrizko nozioak emango zaizkie ikasleei.
Energia: argindar kontsumoa ahalik eta neurri
handienean gutxitzearen garrantzia.
a) Gelan egon behar ez dugun bakoitzean edo
kanpoko argia nahikoa denean argiak itzaliz.
b) Komunean inor ez dagoenean argia itzalita
egoteaz arduratuz.
c) Kontsumo txikiko bonbillak erabiltzen
saiatuz.
Ura:
-txorrota guztiak ixteaz arduratu.
-ez jolastu urarekin, baliabide urria baita eta
ezin dugu utzi txarto erabiltzen.

MATERIALA
kartoi meheak
margoak edo errotuladoreak

-ez bota edozer komunetik behera, ez da
zakarrontziaren ordezkoa.
Papera:
- ez erabili paperik beharrezkoa ez bada.
- ahal den bakoitzean folioak berrerabili.

EBALUAZIOA
Kartoi meheak pasilloan edo
ikastetxeko guztiek ikus dezaketen
leku batean jarriko dira, jarduerak
nolabaiteko eragina izan dezan
ikastetxe osoan. Hori egin ezingo
balitz, komeniko litzateke gelan
behintzat jartzea.

- ahal den bakoitzean, liburuak berrerabiltzen
edo uzten saiatu (arlo horretan, komenigarria
litzateke irakasleak mailegua erraztea
eta liburuak berrerabiltzeko erak bilatzen
saiatzea).
- erabili ezin den papera birziklatu.
- birziklatutako paper, koaderno edo karpetak
erosten saiatu (eta ahal izanez gero, klororik
gabeak).
Ontziak:
- ahalik eta ontzi gutxien dituzten produktuak

erabiltzen saiatu (galletekin, ogitartekoarekin
eta abar).
- ontziak plastiko edo aluminiozkoak izan ez
daitezen saiatu.
Hori guztia azaldu ondoren, ikasleak lauko
taldeetan banatuko ditugu eta kartoi mehea eta
errotuladoreak emango dizkiegu. Talde bakoitzak
aipatutako lau arlotatik bat landuko du, eta
ikastetxean banaka zein taldean zein neurri
har litezkeen pentsatukodu. Kartoi mehean
idatziko dute zergatik uste duten garrantzitsua
dela egokitu zaien arloa zaintzea eta zein
ekintza proposatu edo egin nahi dituzten. Anima
ditzakegu lantzen ari diren gaiarekin lotutako
marrazkiak egitera.
Ikastetxean ez badago txorrotak ondo itxita
daudela eta argi guztiak itzalita daudela
ikuskatuko duen inor, plantea liteke astero bi
edo hiru ikasle lan horretan aritzea. Sari sistema
bat sortzea edo taldeko guztiak ikastetxeko
kontsumoa arduratsua izan dadin inplikatzen
direnean saritzea ere plantea liteke.
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Kritikak onartzea

Ingurumena
14. Ozeanoak: arrantza gehiegi ustiatzea4
NOLA EGIN
HELBURUAK
Itsaso eta ozeanoen egoera
kezkagarriaz konturatzea.
Jito sareen arriskua ulertzea.
Aukera iraunkorragoak daudela
jakitea.
Arrantza teknika horien bidez
harrapatutako arrainik
ez dugula jan behar
ulertzea.

MATERIALA
ezer ere ez, baina jarduera leku
irekian egin beharko da, korrika
egitea beharrezkoa baita.

4 Actio Actividades Educativas, Valentzia.

Bibliograﬁa
Greenpeace (2007), Inmersión didáctica en los
océanos, Greenpeace, (prentsan).
Greenpeace (2004), Escuelas Amigas de los
Bosques. Proyecto Educativo Greenpeace,
Greenpeace, Madril.

Jarduera hiru fasetan banatuko dugu:
1. atala:
Harrapaketa jolasa da. Ikasle bakoitzak zein
itsas animalia izan nahi duen pentsatuko du
(ez dio inori esango). Bi lagun hasiko dira,
eskutik helduta joango dira eta itsasontzia
izango dira. Bi horiek lagun gehiago harrapatu
beharko dituzte, eta, harrapatutakoekin, bat
egingo dute, baina biko itsasontzitan banatuko
dira (hau da, lehenengo laguna harrapatzen
dutenean, horrek bat egingo du haiekin, baina,
itsasontzian laugarren lagun bat sartzen denean,
itsasontzia bereizi egingo da eta bi laguneko bi
itsasontzi sortuko dira). Talde osoa harrapatu eta
gero, irakasleak ea zein animalia ziren galdetuko
die hainbat ikasleri.
2. atala:
Berriro ere, bi lagunek emango diote hasiera
jolasari, baina, oraingo honetan, harrapatutako
guztiak itsasontziarekin bat egingo dute,
libre geratu direnak babesik gabe utzi eta
errazago harrapatzeko. Bukatutakoan, 8-10
ikasleri galdetuko zaie zein animalia ziren.
Erantzunetan, aniztasun handia ikusi ahal izango
da. Jito sareekin arrantza egiteko modua hori
dela azalduko zaie, hau da: sare handi bat
egiten da eta han mota guztietako arrainak
harrapatzen dira, eta arrain bakar bat ere ezin
da irten. Horrela arrantzatutako arrainen % 80
berriro itsasora botatzen da, baina hilda, eta
teknika horrek itsas sakonean ondorio larriak
sortzen dituela ere azalduko zaie.
3. atala:
Oraingoan, jolasari hasiera emango dion

bikoteari esango zaio taldeko 3k edo 4k
baino ez dituzten ezaugarri batzuk dituzten
lagunak harrapatu behar dituztela (adibidez,
kamiseta berdea dutenak baino ez). Ezaugarri
horiek betetzen dituztenak harrapatu ahala,
itsasontziko kideek zein animalia konkretu
zen esango diote harrapatuari, ahapeka.
Gainerakoek ikusiko dute “itsasontziak” ez
dituela harrapatzen eta oso erraz salbatzen
direla. Aukeratutako guztiak harrapatu ostean,
zein animalia ziren galdetuko zaie; hala,
gainerako ikaskideek ikusi ahal izango dute
espezie zehatz horretakoak baino ez zituztela
harrapatu nahi.
Ondoren, arrantza selektiboa horrelakoa dela
azalduko zaie ikasleei, hau da, aukeratutako
espeziekoak baino ez direla arrantzatzen eta
arrainaren tamaina ere aukeratu daitekeela.
Arrantza mota horrekin ez direla arrantza
baliabideak hainbeste xahutzen esango zaie.
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Sugea

Lankidetza
15. Sugea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Sormenezko
pentsamendua eta talde
lana garatzea.
Helburu komunerako
lankidetza sustatzea.

Irakasleak gelatik edo pasillotik urrun dagoen
lekuren batean gauza bat ezkutatuko du, edo
gimnasioan egiten bada (hobeto), gimnasioko
lekuren batean.
Dinamikan parte hartzen duen lagun bakoitza
aulki baten gainean egongo da, eta, guztien
artean, gauza ezkutatuta dagoen lekura ailegatu
beharko dute, baina horretarako ezingo dute
elkarrekin hitz egin ezta lurra ukitu ere.
Jarduera dinamizatzen duenak taldekoen
mugimenduen arabera hotza/beroa esanez
lagundu ahal izango du.

MATERIALA
Dinamikan parte hartuko duten
pertsona adina aulki

EBALUAZIOA
Gauza aurkitu eta gero, elkartu eta
honako hau aztertuko dute:
Zer izan da zailena?
Nola hartu dira erabakiak?
Nor izan da liderra prozesuan?
Inor sentitu da txarto horregatik?
Zer balioetsi da gehiago helburu
komuna edo norbanakoaren aldea?
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Biribilean jesartzea

Lankidetza
16. Biribilean jesartzea5
NOLA EGIN
HELBURUAK
Talde lana sustatzea.
Ikaskidearenganako
konﬁantza eta
lankidetza bultzatzea.

MATERIALA
Marrazkirako materiala

5 LEDERACH, J.P., CHUPP, M., ¿Conﬂicto y Violencia?
Busquemos alternativas creativas, Ediciones Semilla,
Guatemala, 1995.

Bibliograﬁa
Garaidorgobil, M. (2004). Intervención
psicológica para desarrollar la personalidad
infantil: juego conducta prosocial y creatividad.
Ediciones pirámide S.A.
Giraldo, J. (2005). Juegos cooperativos: jugar
para que todos ganen. Ediciones Océano.

Taldekide guztiekin biribil bat egin eta
oinez hasiko dira, eskuak aurrekoaren
sorbaldaren gainean jarrita.
Irakasleak hala adierazten duenean, bakoitzak
bere atzean duen pertsonaren altzoan jesartzen
saiatuko da. Guztiak inor erori gabe jesarri
ahal izateko, beharrezkoa da komunikazio,
kontzentrazio eta lankidetza ona. Lana errazago
egiteko, gomendagarria da biribila itxia izatea,
denak elkarrengandik hurbil egoten saiatzea,
inor ez uzteko atzeko lagunaren altzorik gabe.
Jarduera hainbat aldiz egingo da eta, bat
etortze egokia lortzen denean, jesarrita
ibiltzen saiatuko dira; horretarako, lehenengo
eskuineko hanka eta gero ezkerrekoa mugitu
beharko dute, ehunzango antzeko bat eginez.
Ondoren egingo den hausnarketarako
gomendagarria da, lankidetzaz
gain, elkar laguntzeaz eta elkar
mendekotasunaz hitz egitea.

EBALUAZIOA
Nola sentitu garen aztertuko dugu
Zer izan da zailena?
Zer izan da onena?
Zein ondorio aterako dugu lan horretatik?

3. Gatazken nola tratatu

UNITATE
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elkarrekin
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Gatazka positiboa eta negatiboa

Gatazka kontzeptua
17. Gatazka positiboa eta negatiboa
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gatazka hitzaren
esanahiari buruzko
hausnarketa
egitea.

Irakasleak galdetu egingo dio ikasle bakoitzari
zer esan nahi duen “gatazka” hitzak eta
arbelean idatziz joango da.
Eman ohi diren deﬁnizioak honako hauek dira:
borroka, eztabaida, arazoa, haserrea…
Irakasleak azaldu egin behar du gatazkaren
ikuspegi negatiboa dugunez ia beti arazo gisa
hartzen dugula, eta horregatik modu bortitzak
erabiltzen ditugula gatazkari amaiera
emateko.

MATERIALA
Arbela

EBALUAZIOA
Agerian jarri behar da gatazkak
positiboak edo negatiboak
izan daitezkeela; guk aukeratu
dezakegu baterako edo besterako
bidea.
Jakin egin behar dugu gatazkak
alderdi positiboak ere izan
ditzakeela.

Baina ikasi egin behar dugu gatazkak aukera
gisa hartzen.
Gatazkak izan ditzakeen alderdi onen gaineko
hausnarketa egingo dugu.
Ikasleei esango diegu izan duten eta onik
atera ziren arazoren batean pentsatzeko
(aurreko dinamikaren batean planteatutako
gatazkaren bat izan daiteke). Gero, hortik
ateratako gauza onak komentatu beharko
dituzte:
Adibideak: Harremana hobetzen da,
ikuspegiak argitzen ditu, pozik sentiarazten
gaitu, irtenbideak bilatzean arduratsuagoak
izateko aukera ematen digu…
Arbelean, paraleloan idatziko dira deﬁnizio
negatiboekin batera.
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Gatazka. Deﬁnizioa

Gatazka kontzeptua
18. Gatazka. Deﬁnizioa
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gatazkaren osagarri
diren elementuen
gaineko hausnarketa
egitea.

MATERIALA
Arbela

EBALUAZIOA
Jakin behar dugu zein osagarri
dituen gatazka batek.

Bibliograﬁa
Cascón, P. (Coord.) (2000). Educar para la Paz y
la resolución de conﬂicto. CissPraxis Argitaletxea,
Bartzelona.
Lederach, J.P. (2000). (Educar para la paz) El
abecé de la paz y los conﬂictos. Los libros de la
catarata Argitaletxea, Madril, 2000.

Aurreko dinamikan gatazka positiboa ala negatiboa
zen aztertzen ibili gara; horri jarraituz, gatazkaren
osagarriak aztertuko ditugu.
Gatazka baten kontaketa egingo da:
“Kepa eta Ander lagunak izan dira betidanik. Talde
berean jokatzen dute errugbian eta gela berean
dabiltza eskolan. Bien gurasoak ere oso lagunak
dira. Batzuk edo besteak joaten dira beti haien
bila, bai Ikastetxera bai errugbira.
Ikasgelara, jende berria iritsi da, besteak beste, oso
jatorra den neska bat, Ane. Anderri Ane gustatzen
zaio, eta Kepari kontatu dio. Denak batera daudela,
Ander zerbait kontatzera doa, baina trabatu eta
totelka ibili da apur batean. Kepak barre egin dio
eta Anderri Ane gustatzen zaiola esan du. Ander oso
haserretu da Keparekin; jadanik ez du berarekin
autoan joan nahi, ez eta errugbira ere, Keparekin
ez topo egiteko. Gurasoak kezkatuta daude oso
triste ikusten dituztelako, baina ez dakite zer egin.
Errugbi taldea ere kezkatuta dago, bietako inor
entrenamendura joaten ez bada datorren partida
ezingo baitute jokatu.
Gatazka aztertuko dugu.
Gatazkaren oinarrizko osagarriak hiru dira:
PERTSONAK
Nork hartzen dute gatazkan parte?
Kepak, Anderrek, bien gurasoek, Anek eta
errugbi taldeak. Horiek guztiek dute gertatu
denari buruzko iritzia, eta emaitzan eragina izan
dezakete.
Zer lortu nahi luke horietako bakoitzak?
ARAZOA
Zein arazo mota daude?
Zer arazo zegoen jatorrian eta beste zenbat
sortu dira?
PROZESUA
Aspaldi hasi al zen?
Aurretik saiatu al dira konpontzen?
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Eskalatzea

Gatazkak identiﬁkatu eta konponketari ekitea
19. Eskalatzea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gatazkek gora nola
egiten duten aztertzea.
Hori gerta ez dadin
zer egin dezakegun
pentsatzea.

Bikoteka jarriko dira. Bikotekide bat eskalatzen
hasiko da; gero eta goraxeago jarriko da eta
bere bikotekidearekin hitz egiten jarraituko du;
hala, une batez elkarrekintza eten egingo da.
Biribilean jarrita, honako hauek galdetuko dira:
Nola sentituz joan dira gora eta gora
zihoazenak?
Nola sentitu dira behean geratu direnak?
Igarri al da batak bestearekin hitz egiteko
moduan?

MATERIALA
Eserlekuak
Aulkiak
Mahaiak… Gero eta goraxeago
jartzeko balioko digun zerbait
(arriskurik gabe); gimnasioan edo
ikasgela egoki batean egin.

EBALUAZIOA
Zer egin dezakegu eskailera maila
horietako bakoitzean hurrengora ez
igotzeko?
Nola egin dezakegu?
Zerbait behar al dugu hori egin ahal
izateko?

Gatazkak gora nola egiten duen azaltzea
(Diseinugilearentzako oharra): eskailera bat
simulatuz
1. eskailera maila: ez dela ezer gertatzen
pentsatzen dugu, egun txar bat izango duela.
2. eskailera maila: haserretzen hasi gara, egun
txarra izanda ere, ez dit horrela hitz egin
beharrik.
3. eskailera maila: bestearekin haserretu gara
eta haserreak gora eta gora egin dezake.
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Sar naiteke?

Gatazkak identiﬁkatu eta konponketari ekitea
20. Sar naiteke?
HELBURUAK
Taldean baztertuak
direnak eta baztertzaileak
nola sentitzen diren jakitera
ematea.
Gatazka horri aurre egiteko
zein estrategia garatzen diren
aztertzea: gutxiespena-eta
kanpoan uztea.

NOLA EGIN
Sei laguneko talde bat osatzen da eta biribilean
bildu behar dute.
Lau binakako talde dinamikan arituko dira eta
gainerakoek begiratu egingo dute. Lau lagun
horiek binaka jarriko dira eta gelatik irten
beharko dute gainerakoei emango zaizkien
adierazpenak entzun ez ditzaten. Sei laguneko
taldeari honako hau esango zaio:
Lehenengo bikoteari ez zaio utziko zirkuluan
sartzen.
Bigarren bikoteari ere ez zaio utziko, baina,
orain, hitz egiten hasiko dira eta ez zaie
sartzen utziko.
Biko taldeei jarraibide hau emango zaie:

EBALUAZIOA
Nola sentitu dira sartu nahi zutenak
eta sartzen uzten ez zietenak?
Zer iruditu zaie begiratzen ari
zirenei?
Zer egin daiteke bestela?
Nola sentitzen dira talde batean
onartzen ez dituztenean?

Bibliograﬁa
Judson, S. (Koord.) (2000), Aprendiendo a
resolver conﬂictos. Manual de Educación para la
Paz y la Noviolencia. Argitaletxea. Los libros de la
Catarata, Madril, 2000. Col. Edupaz,. 9. zk.
Girard, K. eta Koch, S. (1997), Resolución
de conﬂictos en las escuelas. Manual para
educadores. Argitaletxea. Ediciones Granica,
Barcelona, Col. Mediación, 7. zk.

Behin eta berriz saiatuko dira taldean sartu
eta onar ditzaten. Horretarako, komenigarri
irizten dituzten estrategiak planteatu beharko
dituzte.
Begiratzen ari direnei:
Gertatzen denaz oharrak hartu beharko
dituzte, bakoitzaren jokabidea balioesteko.
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Hondartza edo planetarioa

Interesa – jarrerak
21. Hondartza edo planetarioa
NOLA EGIN
HELBURUAK
Besteek zer egin nahi
duten eta zergatik jakin nahi
izango dugu.
Adostasunak bilatzen ikastea,
guztien gustukoa den aukera
bilatzen ahaleginduz (ez egin,
besterik gabe, gehiengoak nahi
duena.
Irabazi-galdu dinamiketan
ez sartzen ikastea.

Gelako ikasleak bi taldetan banatuko ditugu
(garrantzitsua da taldekide kopuru bera izatea,
horrela ez dute bozketarako aukerarik izango
eta ez dute gehiengoak nahi duena egingo) eta
honako egoera hau planteatuko diegu:
Ikasturtea amaitu berri da eta tutoreak ikasturte
amaierako txango bat egiteko proposamena
egin die. Urte osoan gogor lan egin dutenez,
irakasleak esan die haiek aukeratzeko nora joan
nahi duten.
Talde batek hondartzara joan nahiko du
(hondartza zehaztu gabe); izan ere, uda badator
eta gogo handia dute lehenengo aldiz hondartza
aldera ihesalditxo bat egiteko!
Beste taldeak planetariora joan nahi du, pasa
den urtean 4. mailakoak joan zirelako eta
oso ondo pasa zutelako. Urte osoa daramate
irakasleari esaten joan nahi dutela eta ikasturte
amaieran joan ahal izatea espero zuten.

EBALUAZIOA
Zer gertatu da? Adostasunen batera
iritsi gara?
Arduratu al gara jakiteaz zer egin
nahi duten benetan beste taldeko
kideek?
Adostasun batera iristeko gogoa
jarri dugu lehenengo lekuan, ala
eztabaida “irabazteko” gogoa izan
dugu beti aurretik?
Bi planak konbinatzen saiatu
gara? (Adibidez, Donostiara joatea
erabaki genezake; izan ere, hiri
horrek bi asmoak asetzen ditu,
hondartza eta planetarioa baititu).

30 minutu inguru emango zaizkie gaiari buruz
eztabaidatzeko. Talde bakoitzeko kide bakoitzak
bere jarrerari eutsi beharko dio, benetan zer
nahi lukeen kontuan izan gabe.
Irakasleari laguntzeko informazioa:
Jarrera da defendatzen dugun aukera
(hondartzara joan edo planetariora joan).
Jarreren inguruan ibili eta horiek oinarritzat
hartuta baino eztabaidatzen ez dugunean,
zaila izango zaigu adostasun batera iristea.
Hala ere, interesek erakusten digute zergatik
nahi dugun plan hori; interesek mugitzen
gaituzte alde batera edo bestera. Alde
bakoitzaren interesak zein diren jakiten
dugunean, errazagoa da adostasunera iristea.
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Laranja

Interesa – jarrerak
22. Laranja
NOLA EGIN
HELBURUAK
Interesak
eta beharrak
identiﬁkatzea.
Alternatibak sortzen
estimulatzea.

Honako egoera hau emango zaie:
“Bi anaia borrokan ari dira frutategian dagoen
laranja bakarragatik. Biek nahi dute”.
Hiruko taldeak egin eta egoera antzeztuko dute,
talde bakoitzak bere konponbidea aurkeztuko
du.

EBALUAZIOA
Galdu-irabazi planteatzea da ohikoena (batek
hartuko du laranja), edo bi zati egingo dute,
edo arazoa konponduko duen heldu bat
aurkituko dute...
Bibliograﬁa
Jares, X. (2001) Educación y conﬂicto: guía de
educación para la convivencia. Ed. Popular,
Madril.
Ponieman, A. (2006). Qué hacer con los conﬂictos:
claves para comprenderlos, manejarlos,
transformarlos y resolverlos. Losada argitaletxea.

Zer egin liteke biek irabazteko?:
Zertarako nahi dute laranja? Egon liteke bi
anaiak irabazle irteteko aukerarik?
Aurki dezakegu aukerarik? Aurkitu nahi dugu?
Hala balitz, nola egingo genuke?
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Arrainontzia

Gatazkei erantzuteko erak
23. Arrainontzia
NOLA EGIN
HELBURUAK
Adostasuna lortzeko
zailtasunak ikusi eta
lortzea erraztea.
Erabaki bat adostasunez
hartzen saiatzea.

MATERIALA
Hobe taula, arbel edo kartoi mehe
handi bat baldin badugu.

EBALUAZIOA
Nola sentitu dira?
Denek onartu al dute hartutako
erabakia?
Ondo ordezkatuta sentitu dira?
Zer gertatu da, zein rol hartu dituzte,
zerk lagundu du eta zerk oztopatu
adostasuna?...

Gelari dagokion gai batean dauden iritzi
desberdinen ordezkari izango diren pertsona
edo taldeak aukeratuko dira. Horiek bakarrik
hitz egin ahal izango dute, eta oso ozen, guztiek
entzuteko moduan.
Eztabaidatuko duen taldea erdian jarriko da eta
gainontzekoak inguruan. Bozeramailerik bada,
beren taldekoak atzean jarriko zaizkie.
Erdian daudenen arteko eztabaida hasiko da.
Gertatzen ari dena ikusi eta aztertzea da
kanpoko taldearen lana, zein pauso ematen
dituzten, zein jarrerak oztopatzen duen
adostasuna, komunikatzeko dauden zailtasunak
eta abar.
Posible da atzeko taldeari mezuak pasatzeko
aukera ematea eta proposamen oso berri baten
aurrean taldean eztabaidatu ez denean pare
bat minutu ematea bozeramale lanak egiten ari
diren guztiek beren taldekoekin kontsultatzeko.
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Negoziatzea

Gatazkei erantzuteko erak
24. Negoziatzea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Negoziatzen
ikastea.
Gainerakoen aukerak
balioestea.

Enpresan handi bateko zuzendariak dira eta
badago langile talde bat soldata igoera nahi
duena. Zuk eman egin nahi diezu, asko eta oso
ondo egiten baitute lan, baina, une horretan,
enpresa oso txarto dabil diruz. Zuretzat,
garrantzitsua da haiek ondo egotea, hiaen lanari
esker ari baita enpresa lanean ondo.
Taldeka jarrita, batek zuzendariarena egingo du
eta gainontzekoek langileena.
Guztiek onartuko duten akordio bat lortu
beharko dute.

Bibliograﬁa
Viñas, J (2004). Conﬂictos en los centros
educativos: Cultura educativa y mediación para
la convivencia. Graò argitaletxea.
Munne, M. y Mac-Cragh, P. (2006). Los diez
principios de la cultura de la mediación. Graò
argitaletxea.

EBALUAZIOA
Zer izan da zailena?
Nola lortu dute akordioa?
Nola geratu dira gauzak horrela eginda?

4. Giza Eskubideetan Heztea

UNITATE

didaktikoa
elkarrekin
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Pertsona guztiek ditugu eskubide berak

Berdintasuna
25. Pertsona guztiek ditugu eskubide berak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gehiegikeria bakoitza
gure eskubideren baten aurkako dela ikusarazi ikasleei.
Pertsona guztiek errespetatu
behar dituzte haurren osotasun
ﬁsikoa eta psikologikoa.
Pertsonak minik edo erasorik
ez jasateko dugun eskubidea
errespetatu behar dugula
azpimarratu.

Irakurri gelan honako eskubide hau:
“Minik egin ez diezadatela eskatzeko eskubidea dut, ez gorputzean ez beste inon”.
Gehiegikeria ﬁsikoen adibideak jarri (Adib.:
norbaitek egiten dizkien bultzadak, kolpeak,
ostikoak, edo zaplatekoak) edo psikologikoenak (irainak, mehatxuak, iruzurrak, txantajeak
eta abar). Egin arbelean gehiegikeria ﬁsiko edo
psikologikoen adibideekin bi zerrenda. Beharrezkoa bada, irakasleak berak jarriko ditu
adibide batzuk, eta ikasle guztien parte hartzea
bermatuko du.
Parte hartzaile bakoitzak egoera bat deskribatuko du, honako ildo honi jarraituz:
Irainik ez jasotzeko eskubidea dut, ez dut
iraintzeko eskubiderik.

EBALUAZIOA
Zuk uste duzu helduok dugun
boterea neurriz kanpo erabiltzen
dugula haurrekin?
Zer egin daiteke hori nola egiten
dugun kontura gaitezen?
Uste duzu ahulagotzat ditugunekin
gehiegikeriaz jokatu ohi dela?
Zergatik?
Nola ekidin liteke?
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Giza eskubideen glosategia

Berdintasuna
26. Giza eskubideen glosategia
NOLA EGIN
HELBURUAK
Haurren Eskubideen
Deklarazioa.
Sormena eta baliabideak
bila ditzaten
bultzatzea.

Ondorengo deklarazioren kopia bat emango zaie,
eta taldeka jarrita banatuko dira printzipioak.
Beltzez idatzita dauden hitzek zer esan nahi
duten aurkitu beharko dute lehenengo eta,
ondoren, adibide baten bidez adierazi zer ulertu
duten printzipio horren ondorioz.

MATERIALA
Internet (posible bada)
Hiztegiak
Papera
Boligrafoa

EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Juaniz, M. (2001). Sigllo XXI, retos para un siglo
con Derechos Humanos. Universitat de Valencia.
Gros, H y Gómez, Y. (2006). La declaración
universal sobre Bioética y Derechos Humanos de
la UNESCO. Comares argitaletxea.

Bereizketarik antzematen duzue
Deklarazioan? Zergatik dago gizonezkoentzat
bakarrik idatzita?
Harritu zaituzte printzipioren batek? Zeinek
eta zergatik?
Bukatzeko, aurkitutako hitz guztiekin Giza
Eskubideen Glosategi bat egingo dute eta
gelako lekuren batean zintzilikatuko dute.

Batzar Nagusia,
Haurraren Eskubideen Deklarazio hau aldarrikatu du, honek haurtzaro zoriontsu bat izan eta,
bere onerako eta gizarte osoaren onerako, bertan adierazten diren eskubide eta libertateak balia
ditzan, eta gurasoei, gizon-emakume guzti-guztiei eta erakunde partikularrei, tokiko agintariei
eta herrialdeetako gobernuei eskatzen die eskubide horiek aitortzeko eta horiek bete daitezen
begiratzeko, horretarako, apurka-apurka, legezko eta bestelako neurriak hartuta, honako
printzipio hauekin bat eginez:
1. printzipioa: Haurrak Hitzarmen honetan aipatutako eskubide guztiak izango ditu. Eskubide hauek
haur guztiei aitortuko zaizkie, inolako bereizketarik egin gabe arraza, kolore, sexu, hizkuntza,
erlijio, iritzi politiko edo bestelakoak, jatorria, gizarte egoera, ekonomiazko egoera, jaiotza edo
bestelako izaerarik kontuan hartu gabe, ez haurrarena ez eta familiarena ere.
2. printzipioa: Haurrak babes berezia izango du, aukerak eta zerbitzuak izango ditu eskura,
legearen eta beste bide batzuen bidez, modu horretan gorputzez, buruz, moralki, espiritualki
eta sozialki garatzeko aukera izan dezan, modu osasungarrian eta normalean, eta askatasun eta
duintasun egoeran. Horretara iristeko legeak aldarrikatzean, oinarri-oinarrian haurraren interesa
hartuko da kontuan.
3. printzipioa: Haurrak eskubidea du jaiotzatik izan bat eta nazionalitate bat edukitzeko.
4. printzipioa: Haurrak gizarte segurantzaren onurak jaso behar ditu. Eskubidea izango du
osasun onean hazi eta garatzeko; horretarako, berari eta bere amari zainketa bereziak emango
zaizkie, bai eta jaio aurreko eta jaio osteko arreta ere. Haurrak eskubidea izango du elikadura,
etxebizitza, jolasa eta mediku zerbitzu egokiak jasotzeko.
5. printzipioa: Gorputzeko edo buruko ezintasunen bat duen haurrak bere kasurako beharrezko
tratamendu, heziketa eta zainketa bereziak jaso beharko ditu.
6. printzipioa: Haurrak, bere nortasuna osoki eta harmonian garatzeko, maitasuna eta ulertzea
behar du. Ahal dela, gurasoen babesean eta ardurapean hazi beharko du eta, beti ere,
maitasunezko eta segurtasun moral eta materialean; salbuespena ez bada, adin txikiko haurra
ez da amarengandik banatuko. Gizartea eta herri agintariak behartuta daude familiarik gabeko
haurrak edo bizitzeko baliabide nahikorik ez dutenak zaintzera. Senide ugariko familietarako,
estatuko subsidioak edo bestelakoak ematea komeni da.
7. printzipioa: Haurrak eskubidea du heziketa jasotzeko, doakoa eta nahitaezkoa, oinarrizko
aroetan bederen. Kultura orokorra emango dion heziketa emango zaio, aukera berdintasunean
bere gaitasunak eta bere irizpideak osa ditzan, bai eta bere ardura morala eta soziala ere,
gizartean bizitzeko gai izan dadin.
Haurraren interes gorena izango da horren hezkuntzan eta orientazioan ardura dutenen printzipio
gidaria; ardura hori, lehenik eta behin, gurasoena izango da.
Haurrak osoki gozatuko du jolasez eta jokoez, eta horiek hezkuntzak dituen helburuak lortzen
lagunduko diote; gizarte eta herri agintariek ahalegina egingo dute eskubide horretara heltzeko.
8. printzipioa: Haurrak, egoera guztietan, lehenak izango dira babesa eta laguntza jasotzen.
9. printzipioa: Haurra babestuta egongo da bakarrik uztetik, krudeltasunetik eta esplotaziotik.
Ez da inolako salerosterako gai izango.
Haurrari ez zaio utziko gutxieneko adin egoki batera iritsi arte lan egiten; inola ere ez zaio esango
ez eta utziko bere osasuna, heziketa edo garapen ﬁsiko, burukoa edo morala kaltetuko dion
jardun edo lanik egiten.
10. printzipioa: Haurra babestuta egongo da arraza, erlijio edo bestelako bazterkeria sustatu
dezaketen jardueretatik. Elkar ulertzea, tolerantzia, herrien arteko adiskidetasuna, bakea eta
anaitasun unibertsala sustatzen duten printzipioetan hezia izango da, eta indarrak eta gaitasunak
lagun hurkoaren zerbitzura jartzeko direla izango du beti gogoan.
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/25_sp.htm
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Mugak

Askatasuna
27. Mugak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Askatasunek sortutako
gatazken gaineko
hausnarketa egitea.
Arauak eta askatasun
kontzeptua
aztertzea.

Gelako guztiekin eztabaida foro bat antolatuko
da, honako gai hauen inguruan:
“Zerk ez dizu uzten nahiko zenukeena egiten?”
Etxean.
Ikastetxean.
Zure lagunekin.
Arlo bakoitzari buruzko ideia zaparrada sortu
nahi da.
Adibidea: “Zerk ez dizu uzten nahiko zenukeena
egiten ikastetxean”.

MATERIALA
Arbela

EBALUAZIOA
Askatasuna erabatekoa ez delako
hausnarketa egin. Bere mugak ditu.
Besteen askatasunak mugatzen du
norberarena, honako honengatik:
Beste pertsona batzuekin bizi
gara. Besteekin batera osatzen
dugu jendartea, guk egiten
dugunak eragina du besteengan.
Horregatik errespetatu behar
ditugu besteen eskubideak eta
horiek arautzen dituzten legeak.
Gure askatasuna ere legeek,
arauek, jendarteak elkar
bizitzarako ezarritako arauek
mugatzen dute.
Beharrezkoa da beti gehiengoaren
onura eta norberaren autonomia
bateratzea.

Erantzun posibleak: Egun osoa jolastokian
ematea, denbora guztian nire ikaskideekin
hitz egiten aritzea, hitz itsusiak erabiltzea,
irakasleari kasurik ez egitea.
Asmoa da jende guztiak hori egingo balu, zer
gertatuko litzatekeen pentsatzea; hau da,
egongo litzatekeen zalaparta ez litzateke
inorentzat ona izango, ezin izango litzateke
ikasi, haserre gehiago egongo lirateke ozen hitz
egitean gehiago molestatuko litzatekeelako, hitz
gordin gehiago entzungo lirateke. Jende guztia
jolastokian egongo balitz, ez litzateke hainbeste
leku egongo, eta seguru asko nagusiek ez lieke
txikiei lekurik utziko.
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Taldearen presioa

Askatasuna
28. Taldearen presioa
HELBURUAK
Gure jarduteko
askatasunaren gainean gure
lagunek egiten edo pentsatzen
dutenak izaten duen garrantziaz
hausnarketa egitea.
Beren kabuz pentsatu eta
jokatzeko gai diren pertsona
autonomoak prestatzeko,
pentsamendu kritikoa
indartzea.

MATERIALA
Ezer ere ez. Zerbait behar
izatekotan, folioak, bakoitzak bere
iritzia jasotzeko (mahai ingurua
bideratzea ezinezkoa bada).

Bibliograﬁa
Orlick T. Libres para cooperar, libres para
crear. Nuevos juegos y deportes cooperativos.
Bartzelona. Paidotribo.
Zurbano Díaz de Cerio J.L. (2001). Educación
para la Convivencia y la Paz. Educación primaria.
Nafarroako Gobernua. Hezkuntza eta Kultura
2001.

NOLA EGIN
Eztabaidarako gai bat atera ikasleen artean
(adibidez: irteteko orduak, kirol bortxakeria,
homosexualitatea, etab.).
Garrantzitsua da iritzi desberdinak azaleratuko
dituen eztabaida sortzea. Ikasleek elkarrekin
eztabaidan hasten direnean, gelditu egingo
da eztabaida eta bakoitzak zergatik ezin duen
desberdin pentsatu hausnartuko da.

EBALUAZIOA
Eztabaida antolatzen denean, honako hau
galdetuko zaie:
Zer iritzi duzu gaiari buruz?
Zergatik eztabaidatzen duzu kontrako
iritziak dituztenekin?
Hemendik zerk haserrarazten zaitu gehien?
Zer egin behar genuke besteen iritziak
entzuteko norberarena aldatu beharrik eduki
gabe? Adibidea:
Bakoitzak bere iritzia idatz dezala hitz
gutxitan.
Irakur eta entzun dezala.
Gainontzekoek esan dezatela zerekin
dauden ados eta zerekin ez (soilik iritzi
batzuekin).
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Hondartza edo planetarioa

Generoa - rolak
29.Lan eta genero rolak

6

NOLA EGIN
HELBURUAK
Lanaren ohiko
banaketa zalantzan
jartzea.
Hausnarketa eta
eztabaida sortzea.

EBALUAZIOA
Ondoren, eztabaida txiki bat
antolatuko da ikasle guztien
artean, eta honako gai hauek
lantzen saiatuko dira:
Zer etorri zaizu burura lanbide
zerrenda ikusi duzunean?
Zergatik?
Nola aukeratu duzu zure lanbidea
eta zergatik?
Zein lanbide aurkitu nahi
zenukeen zerrendan? Zergatik?
Zein argudio erabili du zure
bikotekideak zuk egin duzun
aukeraren aurka?
Nola sentitu zara zure aukera ez
zaiola ona iruditu esan dizunean?
Nola sentituko zinateke zure
gurasoek gauza bera esango
balizute lanbidea aukeratzean?
Zer esango zenieke?

6 “Trabajo y roles sexuales” liburuan oinarritua.
Edualter.

Ikasgelakoak bikoteka banatuko dira;
bikotekideak, ahal izanez gero, neska eta mutila
izango dira, baina ez da nahitaezkoa.
Mutilek ondorengo lanbideen artetik, egin nahi
luketena aukeratu beharko dute:
Ile apaintzailea
Erizaina
Etxeko gizona
Idazkaria
Dendaria
Dantzaria
Kutxazaina
Ume zaintzailea
Zaharren zaintzailea
Hegazkineko laguntzailea (“azafato”)
Sukaldaria
Neskek, ondoren agertzen diren lanbideen
artetik egin beharko dute aukeraketa:
Zurgina
Iturgina
Argiketaria
Banku zuzendaria
Ingeniaria
Mekanikaria
Atezaina
Arrain saltzailea
Bizargina
Eraikuntzako langilea
Suhiltzailea
Arkitektoa
Haur bakoitzak bere bikotekideari esango dio
aipatutako zein lanbide aukeratu duen, eta
bikotekideak bere adostasuna edo desadostasuna
azalduko dio. Bikoteko kide bakoitzak bere
argudioak azalduko ditu, eta minutu batzuetan
eztabaidatzen utziko zaie.
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Futbolean

Generoa - rolak
30. Futbolean
NOLA EGIN
HELBURUAK
Eguneroko
bereizkeria txikiak
identiﬁkatzea.
Kritika eta zenbait
egoera ez onartzea
sustatzea.

Irakasleak honako istorio hau kontatuko die
ikasleei:
Ana eta Amaia 9 urteko bi neska dira eta
futbola oso gustukoa dute. Jolastordu osoa
gelako gainerako lagunekin jolasten ematen
dute, eta, arratsaldeetan, klaseak amaitu
ostean, ikastetxeko taldearekin entrenatzen
dira, beste geletako neska-mutilekin batera.
Hiru urte daramatzate taldean eta gero eta
hobeto jokatzen dute.
Ikasturtea bukatzen denean, entrenatzaileak
esaten die ezin izango dutela ikastetxeko
taldean jokatzen jarraitu, 10 urtetik aurrera
nesken taldeak eta mutilen taldeak bereizten
baitira. Ikastetxe hartan, beste askotan
bezala, mutilen taldea baino ez dago, beraz,
Ana eta Amaia jokatzeko talderik gabe geratu
dira.
Ana eta Amaia triste eta minduta daude,
haien ustez ez baita bidezkoa gertatzen
ari dena, ezingo baitira jokalari onak izan
entrenatuko duten inor ez badute eta,
gainera, triste daude hainbeste denboran
berena izan den taldea utzi beharko
dutelako. Ez dute ulertzen zergatik mutilek
jarrai dezaketen ikastetxeko taldean eta
neskek ez.

EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Grupo de trabajo del CPR de Gijón (2002).
Materiales para la observación y el análisis del
sexismo en el ámbito escolar, Consejería de
Educación y Cultura y CPR de Gijón, 2002.
Barragán, F. (coord) (2001). Violencia de género y
currículo. Ed. Aljibe.

Ondoren, Amaia eta Anaren egoeraren gaineko
hausnarketa egiteko eskatuko zaie ikasle guztiei,
eta ez gertatu zaiena zuzena den ala ez.
Haiek egoera horretan nola sentituko
liratekeen pentsa dezatela bai eta haien ustez
Amaiak eta Anak zer egin behar luketen ere.
Gai horien inguruko eztabaida txiki bat sortzen
saiatuko gara.
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Elkarrekiko loturak

Gizarte eskubideak
31. Elkarrekiko loturak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Konturatu egin behar
dugu guk dugun bizimodua
horrelakoa dela pertsona
askok hori horrela izan dadin
posible egiten dutelako.
Gure ekintzek beste
batzuengan eragina
dutela konturatzea.

Hainbat gauza zerez eginda dauden eta nondik
datozen galdetuko zaio taldeari asmakizun gisa:
prakak, galtzerdiak, freskagarri latak, pilak,
aluminiozko papera, eskuoihalak, makillajea,
jertseak, edalontziak, zapatak, botak,
koadernoak, poltsak, ezpainzapiak, diru zorroak,
komikiak, txokolatea, bideokasete edo une
hartan erabiltzen ari diren beste edozein gauza.
Horretarako, etiketetan-edo bilatzeko esango
zaie.
Mundu mapan azpimarratuko dugu zein
herrialderekin gauden elkarlotuta eta honako
informazio hau osatzen saiatuko gara:
Zein herrialderekin konektatu gara?

MATERIALA
Atlasa
Kontsulta liburua
Mundu mapa

Zer dakigu herrialde horiei buruz? Nolako bizi
baldintzak dituzte?
Zer ematen diegu herrialde haiei trukean?
Zer-nolako harremana dago herrialde horietan
produktuak erosteko prezioen eta salmenta
prezioen artean?
Eskubide berak dituzte? Zergatik?
Zer egin dezakegu guk?
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Negoziatzea

Gizarte eskubideak
32.Askatasunari mugak?7
NOLA EGIN
HELBURUAK
Adierazpen
askatasunak inoren
eskubide edo izen onaren
aurka aritzen denean
dituen mugen gainean
hausnartzea.

MATERIALA
arkatza
papera

Eman parte hartzaile bakoitzari orri bana
eskolan noizbait entzun duen esamesa mingarri
bat idatz dezan, inori zuzendu gabe.
Jarri horman mailaketa bat “txantxa/jolasa”tik
hasita “oso mingarria/iraingarria”raino. Esan
partaide bakoitzari hitz bakoitza jartzeko bere
ustez dagokion mailan. Ondoren, esan horman
dagoena isilean aztertzeko.
Banatu gelakideak talde txikitan eta eman talde
bakoitzari taldekideen ustez iraingarrienak izan
diren hitzetako batzuk. Eskatu talde bakoitzeko
bati lehen hitz edo esamoldea irakurtzeko.
Taldeak onartu behar du esamesa iraingarria
dela eta komentatu:
1) ea jenderi horrelako gauzak esaten utzi
behar zaion ala ez eta
2) ea zer egin hori gertatzen denean.
Egin gauza bera hitz edo esamesa
bakoitzarekin.

7 Amnisty Internationalen dinamika batean oinarritua:
www.es.amnesty.org
Hezitzaileentzako oharra: ekintza horrek harremana du
Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsaleko 1., 2., 18. eta
19. artikuluekin eta Haurren Eskubideen Hitzarmeneko
12., 13., 14., 16., 17. eta 29. artikuluekin.

Bibliograﬁa
Sátiro, A. (2006), Jugar a pensar con mitos (8-9
años). Guía para educadores. Bilduma: Enseñar,
Proyecto Noria. Octaedro.
Meirieu, P. (2004). El maestro y los derechos del
niño ¿Historia de un malentendido?. Bilduma:
Temas de infancia. Octaedro.

EBALUAZIOA
Bukatzeko, komentatu gelakideekin hizkuntza
iraingarriak beregan dituen eskubide eta
betebeharrak:
Behartuta daude irakasleak ikastetxean irain
bortitzak eragoztera?
Behartuta daude ikasleak horiek ez
erabiltzera eremu pribatuan? Baiezkoa bada,
zergatik?
Zer egin dezakegu gure eskolan irainei
amaiera emateko?
Zergatik da garrantzitsua?

5. Kulturartekotasuna
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Kantuan

Estereotipoak
33. Kantuan
NOLA EGIN
HELBURUAK
Hainbat leku eta
pertsonaren gainean
dugun irudia zalantzan
jartzea.
Beste herri batzuk
ezagutzea.

Taldeka jarrita, abesti bat asmatzeko esango
diegu honako erritmo hauek erabiliz:
Afrikarrak
Asiarrak
Brasildarrak
Andaluziarrak
Euskaldunak

MATERIALA
Munduko mapa

Ondoren, elkartu egingo dira eta berdintasunak
aztertuko ditugu, a priori asko izango dira,
leku horien gainean ditugun estereotipoak asko
baitira.

EBALUAZIOA
Zer dakigu leku horiei buruz?
Munduko mapan, Afrikak eta Asiak
zein neurri duten erakutsiko diegu.
Europa baino askoz handiagoak
dira, eta, Europan musika italiarra
eta alemaniarra ez badira
berdinak, zergatik orokortzen dugu
herrialde horietan?
Azaldu estereotipoak zer diren
eta nola beste errealitate batzuk
ezagutzeko oztopo bihurtzen diren.

Dinamika erabat osatzeko ona litzateke
irakasleak leku horietaz dugun estereotipoa
zalantzan jarriko lukeen leku horietako
abestiren bat jartzea.
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Nondik nator?

Estereotipoak
34. Nondik nator?
NOLA EGIN
HELBURUAK
Inguruan dudan jendea
ezagutzea.
Ohiturak ezagutu eta modu
positiboan balioestea.
Neure historia aztertzea.
Errealitate bakoitzak ezkutatzen
dituen ñabardurak aurkitzea
estereotipoak apurtzeko
erarik hoberen gisa.

Jarduera egin aurretik, beren buruaren eta
beren familiaren historiari buruzko informazioa
jaso beharko dute. Familiakoak nongoak diren
galdetu beharko dute, ea etorkinak diren, nora
etorri ziren, tradizioak, ohiturak, ospakizunak,
familiaren berezko berezitasunak...
Ondoren, taldekoei biribilean jartzeko esango
diegu eta, gero, bakoitzak bere familiaren
ezaugarrien berri emango du, eta irakasleak
datuak arbelean idatziko ditu, azaltzen diren
ezaugarriak ikusteko. Pertsona bakoitzaren
ohiturak, kultura eta ezaugarriak aztertuko dira.

MATERIALA
Arbela
EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Carbonell, F.(2005) Educar en tiempos de
incertidumbre, equidad e interculturalidad en la
escuela. Cuadernos de Educación Intercultural. La
Catarata. Madril.
Ruiz de Lobera, M. (2004) Metodología para la
formación en educación intercultural. Cuadernos
de Educación Intercultural. La Catarata. Madril.

Gure jendartea osatzen duen kultur
aniztasunaren gaineko hausnarketa egingo da,
eta kultura bakoitzaren ezaugarriak aztertu.
Gure familiak gure ohitura eta jarreretan duen
eragina aztertu.
Parte hartzaileei galdetuko zaie ea bitxia
egin zaien ospakizun edo ohituraren bat, eta,
bestela, ea ohituraren bat ezaguna egin zaien.
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Munduko ipuinak

Beste kultura batzuetara hurbiltzea
35. Munduko ipuinak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Beste leku batzuetako
ipuinak eta horrekin hango
kulturaren zati bat ezagutzea.

Honako ipuin hauek irakurriko dizkiegu ikasleei,
nongoak diren azalduz eta leku horiek mapan
kokatuz. Gero, “ebaluazioa” atalean agertzen
diren galderei erantzuten saiatuko dira,
irakaslearen laguntzarekin.

Elkarrengandik hain urrun dauden
lekuetako ipuinen artean aurki
ditzakegun antzekotasunen gaineko
hausnarketa egitea.

Bazen behin, duela urte asko, Plamira Valle
izeneko herrian bizi zen emakume kolonbiar bat.

Ipuina beste kultura batzuetara
hurbiltzeko oso tresna ona
dela konturaraztea.

Emakume horrek ez zuen seme-alabarik.
Behin batean, etxeko atea jo zuten, eta, ireki
zuenean, haurtxo bat aurkitu zuen saski batean.

Leku

Emakumeak haurtxoa hartu zuen denbora luzez,
baina umea negar eta negar ari zen, isildu gabe,
eta emakumeak, hari entzuten aspertuta, hau
esan zion:

NEGARTIA8 (KOLONBIA)

-Berriro negar egiten baduzu, ito egingo zaitut.
EBALUAZIOA
Zergatik deitzen diote “negartiaren
egunak” neguari Kolonbian?
Klimak kultura guztietan duen
garrantziaz hausnartu eta ohartu
zaitez ipuin eta kondaira asko
eguraldiarekin lotuta daudela. Zer
esan nahi du edo adierazten du
horrek?
Zerk batzen ditu elkarrengandik
hain urrun dauden lekuetako bi
ipuin horiek?

8 Kolonbiar ipuina, Bilboko LHIko Cervantes ikastetxeko
5. eta 6. mailako ikasleek egokitua, http://www.saretik.
net/ostadarra/ipuinak/cuentos.htm. Kolonbian neguari
“negartiaren egunak” deitzen diote euri handiak egiten
dituelako. Urte sasoi horretan, Kolonbiako herrietako
plazetan eta ikastetxeetan, hango neskek “negartia”
antzezten dute.

Haurrak negarrez jarraitu zuen, eta emakumeak
errekara eraman eta ito egin zuen.
Hurrengo goizean, atea jo zioten, eta zera esan
zioten:
-Zure semea itota agertu da errekan.
Emakumea, egindakoaz damututa, negar batean
hasi zen. Errekara joan, harri batean jesarri eta
gau eta egun, egunak joan egunak etorri, gauak
joan gauak etorri negarrez aritu zen.
Handik denbora batera, emakumea auto batek
harrapatu eta hil egin zen. Haren izpirituak
negarrez jarraitu zuen harrian. Hil zela urte bat
bete zenean, semearen izpiritua eta amarena
erreka bazterrean elkartu ziren. Elkarrekin egin
zuten negar.
Ekaitz handi bat lehertu zen toki hartan. Uholde
handia izan zen eta jende asko hil zen, etxeak
erori egin ziren eta emakumearena ere bai.
Hango jendeak uste du Kolonbian ekaitzak
lehertzen direnean ama-semeak elkarrekin
egiten dutela negar beren zoritxarragatik.

EGUZKIA ETA SAGARROIA9 (BULGARIA)
Orain dela urte asko, Eguzkiak ezkontzea
erabaki zuen eta animalia guztiak
gonbidatu zituen ezteietara. Sagarroiak
hori jakin zuenean, Eguzkiak guztiak
gonbidatzeko asmoa zuela jakinda, zulo
batean gorde zen, ez baitzuen batere
gogorik ezteietara joateko. Eguzkia,
gonbidapena hartuta, Sagarroiaren
etxera joan zen, baina ezin izan nuen
inon ere aurkitu. Auzokoek esan zioten
sagarroiari gonbidatuta zegoela, eta
egora latzean jarri zuten; Sagarroiak ahal
izan zuen guztia egin zuen konpromisoari
uko egiteko; inon diren aitzakia guztiak
asmatu zituen, baina laster asko
konturatu zen ezin ziola ezetzik eman
bizitzaren erregeari; beraz, gainerako
animalia guztiekin elkartu eta ezteietara
joan zen.
Eguzkiaren jauregirantz zihoazelarik,
pozez txoratzen ziren animalia guztiak.
Guztiak sagarroia izan ezik, eta isil-isilik
egin zuen bide osoa. Eguzkiaren jauregira
ailegatuta, animaliak mahaira jesarri
eta jateari eta edateari ekin zioten eta,
ondorioz, berehalaxe zeuden denak pozpozik. Guztiak sagarroia izan ezik, bazter
batean jarrita harri bat karraskatzen
ari baitzen. Handik gutxira lehoiak,
animalien erregeak, ikaragarrizko orroa
egin zuen eta animalia guztiak isildu egin
ziren, beldurrez airean.
Sagarroia izan zen beldurtu ez zen
bakarra, eta, bere txokoan jarrita,
harriari karraska jarraitu zuen. Handik
gutxira, Eguzkia agertu zen bere
gonbidatuen aurrean. Pozik, guztien
inguruan ibili zen eta guztiak jan eta
edan zezaten animatu zituen. Baina,
Sagarroiarengana hurbildu zenean, ikusi

9 Bulgariar ipuina, Cervantes ikastetxeko 3. eta 4.
mailako ikasleek egokitua, http://www.saretik.net/
ostadarra/ipuinak/cuentos.htm.

zuen hura ez zela festaz gozatzen ari eta
gainera harri bat karraskatzen ari zela.
- Sagarroi, zer ari zara? Utzi harri hori.
- Ez zait ezer gertatzen, baina nahiago
dut harri hau karraskatu noizbehinka,
badagoelako burutik kendu ezin dudan
gauza bat... Begira, bururatu zait orain
arte Eguzki bakarra izan bazara ere,
nahikoa bero egiten duela dagoeneko.
Hala ere, orain ezkondu egingo zara eta
seme-alabak izan nahiko dituzu, noski.
Zer gertatuko da eguzki gehiago jaiotzen
badira? Hainbesteko beroa egingo du non
landareak zimeldu eta lurra basamortu
bihurtuko den. Zer jango dugu orduan?
Hobe dugu, bai, harriak jaten ohitzea
orain, geroago, lurrean harriak baino
geratzen ez direnean, txarrak ez
iruditzeko.
Hori entzutean, Eguzkia oso pentsakor
geratu zen eta bere gelara joan zen.
Han zegoen, aulki batean jesarrita, bere
baitan bildua, burua bularrean. Handik
gutxira, Eguzkia triste eta pentsakor irten
zen eta hala esan zien gonbidatu guztiei:
- Lagunak, sentitzen dut esatea etxera
itzuli beharko duzuela. Ez ezkontzea
erabaki dut. Guztiontzat onena delako.
Eta horregatik dago gaur egun eguzki
bakar bat zeruan.
Festa bukatu zela ikustean, animaliak
haserre bizian jarri eta Sagarroiarengana
zuzendu ziren hura jotzeko asmoz.
Baina garaiz ezkutatu zen, eta, askoz
beranduago, guztiak alde egin zutenean
baino ez zen ausartu irtetera.
Eta hori hala bazan ez bazan, sar dadila
kalabazan.
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Musika sortzen

Beste kultura batzuetara hurbiltzea
36. Musika sortzen
HELBURUAK
Musika tresnak erabiliz
hainbat kultur adierazpen
hurbiltzea.

NOLA EGIN
Argazki, bidaia katalogo eta abarren bidez
munduko musika tresnak bilatuko dira. Edo
norbaitek baten bat etxean badu, ikastetxera
eramango du.

Beste leku batzuk non dauden ikusi
eta hango errealitatea ezagutzera
hurbiltzea.

Banan-banan aztertuko ditugu, zer dakigun
tresnari buruz, nongoa den, nolako musika
egiten duen, noiz erabiltzen den...

Beste kultura batzuk ezagutzea eta
horien aniztasuna eta aberastasuna
errespetatzea.

Ezagutzen ditugun musika tresna guztien
zerrenda bat egingo dugu eta zein
herrialdetakoak diren esango dugu. Hemen
bertako musika tresnarik dugun aztertuko dugu,
zein diren...

Beste kultura batzuetara
hurbiltzea.

MATERIALA
Musika tresnak
Musika tresnen argazkiak
Bidaia katalogoak

Bibliograﬁa
Durán, T. (2002), Quincemundos. Cuentos
interculturales para la escuela, Grao.
APIC, Asociaciones Pro-INmigrantes de Córdoba,
Cuéntaselo. Cuentos Interculturales de Tradición
Oral, Kordoba.
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Biograﬁak

Belaunaldi arteko komunikazioa
37. Biograﬁak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Belaunaldi
nagusiagoekiko
komunikazioa sustatzea.
Ikastea eta eboluzio
kontzeptua
bultzatzea.

1. Saioa
Denon artean komentatuko dugu zein diren
inguruan ditugun pertsonarik nagusienak,
aitaitak, amamak, auzokoak... eta haien bizitzaz
zer dakigun planteatuko dugu, nola bizi izan
diren, nolakoak ziren gauzak haiek gazteagoak
zirenean, eta abar.
Ikusiko dugu ez dakizkigun eta galtzen ari garen
gauza pila bat daudela. Bost laguneko taldeetan,
haien bizitzaz eta bizi izan duten garaiaz
elkarrizketa bat prestatuko dugu, kazetariak
bagina bezala.

MATERIALA
Orriak
Boligrafoak
Aldizkari bat egiteko behar den
guztia

Oharra: Dinamika honetarako, bi
saio beharko dira.

Gero, bateratze lana egingo da eta behin betiko
elkarrizketa osatuko da.
Etxerako lan gisa, elkarrizketa hori egingo diegu
gure nagusiei.
2. Saioa
Bakoitzak berak egindako elkarrizketaren
emaitza azalduko du eta aldizkari bat egingo
dugu gure nagusi guztien istorioak jasoko
dituena, eta, aldizkari horren ondorio gisa, gure
nagusiengandik ikasi dugun guztiaren zerrenda
bat egingo dugu.
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Beste garai batzuk

Belaunaldi arteko komunikazioa
38. Beste garai batzuk
NOLA EGIN
HELBURUAK
Orain dela denbora
askoko haurrak nola
jolastu eta ondo pasatzen
zuten jakitea.
Sormena eta taldeko
jolasa bultzatzea.

Ikasle bakoitzari esango diogu galde dezala
etxean zertan jolasten ziren bere adina
zutenean, eta azaltzeko nolakoa zen jokoa, zein
arau zituen eta non jolasten zen.
Gero, bakoitzak bere jolasa azalduko du. Ziur
asko jolas batzuk berdinak izango dira; beraz,
arauak adostu eta azaldutako joko bakoitzean
arituko dira (Aukera askorik ez badago,
bibliograﬁan jasota dagoen liburuan aurki
daitezke jokoak).

EBALUAZIOA
Bibliograﬁa
Juegos cooperativos de ayer y de hoy. FISC,
Intered eta Eusko Jaurlaritza.
Grupo Corbera de Asturias (1997). Juegos de ayer
para niños de hoy. ESM.

Zer iruditu zaizkie jokoak?
Zertan dira gaur egunekoen aldean desberdin?
Zergatik dira dibertigarriak lehengoak?
Zergatik uste dute ez dela lehen beste jolasten?
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Elkarrekiko loturak

Giza taldeak
39. Gure ametsak10
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gure amets eta desioak zein
desberdinak diren eta horiek
elkarrengandik nola bereizten
gaituzten ohartaraztea.
Gutariko bakoitzaren izaera bakarra
dela hausnartzea: ez daude bi
pertsona berdin (nahiz eta gauza
asko izan elkarren antzekoak).
Gure ametsak gure
izaeraren zati direla
konturatzea.

Haurrak biribilean jesarriko dira. Honako galdera
hauei banan-banan erantzuteko esango zaie:
Ugaztuna izango banintz, ....izan nahi nuke,
izan ere…
Txoria izango banintz, ....izan nahi nuke,
izan ere…
Intsektua izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Lorea izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Zuhaitza izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Mendia izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…

MATERIALA
arkatza
papera

EBALUAZIOA
Erantzun berdin asko egon dira?
Badaude galdera guztiei erantzun
berak eman dizkioten bi lagun?
zergatik?
Ez da dibertigarriagoa bakoitza
desberdina izatea?
Zer eragiten digu gure ustez oso
laguna den norbaitek desberdin
erantzun izanak? Zergatik?
Noiz molestatzen digu horrek?
Zergatik?
Zer egin dezakegu egoera horietan?

10 Materialak honako hauetatik egokituak dira: Unesco,
Amnisty International, Cogam eta Federación Colegas,
Actividades Pedagógicas, Actividades para educación
primaria, Derecho a la orientación sexual, Ekintza: “el
Círculo de los Deseos”.

Musika tresna izango banintz, ...izan nahi
nuke, izan ere…
Eraikina izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Herrialdea izango banintz, ...izan nahi
nuke, izan ere…
Jolasa izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Diskoa izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Telebistako saioa izango banintz, ...izan
nahi nuke, izan ere…
Filma izango banintz, ...izan nahi nuke, izan
ere…
Janaria izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Kolorea izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
Kalea izango banintz, ...izan nahi nuke, izan
ere…
Hizkuntza izango banintz, ...izan nahi nuke,
izan ere…
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Taldeak

Giza taldeak
40. Taldeak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Talde bakoitzaren
oinarria zein den
aztertzea.
Zenbait talderen arteko
kideak elkarrekin
harremanetan jartzea
sustatzea.

Esan ikasleei pentsa dezatela zertan oinarritzen
diren beren taldeak egiteko (generoa, gustatzen
zaien kirola, bizi diren lekua, gelan jesartzen
diren lekua, elkarrekin egiten dituzten eskolaz
kanpoko ekintzak, asko edo gutxi ikasteak, eta
abar) eta horren inguruko eztabaidatxoa sortu.
Adostu zein den batzuekin besteekin baino
harreman handiagoa izateko irizpide nagusia eta
irizpide horren araberako taldeak egin.
Ondoren, irakasleak bikote mistoak egingo
ditu (hau da, talde desberdinetakoekin) eta
zerk batzen dituen edo zertan datozen bat
adieraz dezatela eskatuko die. Helburua da
ohartaraztea askotan bikotekide duen beste
talde bateko pertsona horrekin badituela ohiko
taldeko besteekin baino gauza komun gehiago;
izan ere, pertsona bakoitza desberdina da
eta, kirol batean elkarrekin aritzeagatik edo
gelan elkarren ondoan jartzeagatik edo genero
berekoak izateagatik, ez dute nahitaez hobeto
elkar ulertu behar.

EBALUAZIOA
Zergatik sentitzen gara elkarrengandik
desberdinak?
Bibliograﬁa
López Sánchez, F. (2007). La escuela infantil:
observatorio privilegiado de las desigualdades.
Grào argitaletxea.
Snell, M (2006). La escuela inclusiva.
Egile –editorea.

Zertan oinarrituta?
Pertsona horretara mugatzeak zein onura eta
zein kalte egiten digu?
Nola sentitzen gara etiketa bat jartzen
digutenean? Zer egin dezakegu?

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/

