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Berdintasunaren balioa 
Gelditu eta pentsatu 2018-2019

Proiektu honekin ikasturteari hasiera ematen diogun 14. aldia da aurtengoa, eta, beraz, agur hau “beste urte batez...” esamoldearekin has 
nezake. Baina, ez, ezin dut halakorik egin, inoiz 
ez baita beste urte bat izaten; beti izaten da urte berri eta berezi bat, zeinean gauza asko ikasi, ilusioz bete eta hutsetik hasiko garen. 
Guretzat, behintzat, horrela izaten da. Honez gero bi hamarkada baino gehiagoko ibilbidea daukagun arren, ikasturte bakoitza da zuekin eta 
zuen ikasleekin lan egiteko aukera berri bat, haurtzarotik hasita balioetan hezten jarraitzeko, mundu justuago baten alde eginez —NBEren 
garapenerako helburuekin bat eginda— eta indarkeria-mota orori aurrea hartzeko gure harri-koskorra ekarriz.

Aurreko bi ikasturteetan eskola-jazarpenari eta indarkeriaren 
prebentzioari heldu genien, haurren arteko errespetuzko, 
elkarbizitzako eta konfiantzazko loturak sendotuz; aurten, lehengo 
bide beretik jarraituz, urrats bat aurrera egin eta berdintasunaren 
balioa landuko dugu. Izan ere, ikusi dugunez, errespetuak eta 
konfiantzak berdintasunaren balioa behar dute hazteko. Denok 
berdinak garela sentitzen ez badugu, gure artean berdintasunezko 
harremanak ezartzen ez baditugu eta denok berdintasunean bizi 
garen mundu bat sortzen ez badugu, ezerk ez du balio. Erasoak 
gertatzen dira norbaitek uste duelako beste norbait baino gehiago 
dela eta menderatu egin dezakeela, eta, beste aldean, beste 
norbait gutxiago sentitzen delako eta mendera dezaten onartzen 
eta jasaten duelako. 

Ikasturte honetan berdintasunaren balioa landuko dugu, baina ez 
homogeneizatze aldera, baizik eta bakartasunaren balioari —hau 
da, bakarra eta errepikaezina izateari— kontrajarrita, anitzak eta 
aldi berean berdinak diren pertsonez baitago osatuta gizartea. 
Bestalde, programa honetan ez ditugu alde batera utzi nahi generoa 
dela-eta gure gizartean inplizituki izaten diren beste desberdintasun 
batzuk, ezta aipatu gabe utzi ere haur babesgabeenekin lan 
egiten dugunontzat oso garrantzitsua den beste gai bat: aukera-
berdintasuna denontzat. 

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizuet etengabeko ekarpenengatik, 
urtez urte gure programa zuen beharretara egokitzen laguntzen 
baitigute. Ikusiko duzue, haiei esker, ikasturte honetan ikaskuntza-
metodologia berriak txertatu ditugula, zenbait urtez haurren 
babesgabetasunari aurrea hartzeko programetan erabili izan 
ditugunak. Askotariko adimenetan oinarrituta lan eginda, pertsona 
ororen alderdi onenak berreskura ditzakegu, eta bere buruarentzat 
zein gizartearentzat baliotsua dela sentiarazi diezaiokegu. Adinen 
arteko truke-espazioetako dinamikek, berriz, abantaila handiak 
dituzte, hala nola ikaskuntza-erritmo desberdinak errespetatzen 
direla, kide izatearen sentimendua sendotzen dela eta gisakoen 
arteko eredu onenak imitatzen direla. Anima zaitezte zuen 
ikastetxeetan ere dinamika horiek sustatzera, zenbat onura dituzten 
ikus dezazuen. 

Jaso ezazue agur bero bat, eta ea VI. Gazteen Jardunaldi 
Nazionalera joaterik duzuen, gure Madrilgo egoitzara; egun 
horretan, zuek eta zuen ikasleek gogoetak jendaurrean azaltzeko 
aukera izango duzue, eta gizarte berdinzaleago bat eraikitzearen 
alde taldean lan egin ahal izango duzue.

50 tutoretza esanguratsu, hezkuntza-ziklo guztietarako
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Metodologiaren nondik norakoak
50 tutoretza, gustu 
guztientzat

Jarduera bakoitza 50 minutuko saio batean 
garatzeko dago pentsatuta, baina haietako 
asko denbora gehiagoz landu daitezke, 
sakondu nahi bada. 

Jarduerak pixkanaka egin daitezke, hiruhileko 
bakoitzean gai-bloke batekoak aukeratuz. Hau 
da, “Paregabea naiz. Besteen parekoa naiz” 
izeneko 1. blokekoak lehen hiruhilekoan (urria-
abendua), 2. blokekoak bigarren hiruhilekoan, 
eta 3. blokekoak hirugarren hiruhilekoan.

Jarduerak ez dira ordenan egin behar, baizik 
eta non landuko diren kontuan hartuta; hau 
da, tutoretza-saio batean edo curriculumeko 
arlo jakin batean, hala nola Hizkuntzan, 
Ingurunearen Ezagueran, Arte edo Musika 
Hezkuntzan.

Berdintasunari buruzko Aste Kultural batean 
kontzentratu daiteke programa osoa. 

Proposatzen diren lau ibilbideetako bat balia 
daiteke: generoarena, askotariko adimenena, 
edo maila eta ziklo arteko truke-espazioarena. 

“A zer dilema!” 
jarduerak
Gure programak onlineko osagarriak ditu, hala 
nola “A zer dilema!”; horretan, dilema moralak 
proposatzen dira, Manuel Segura pedagogoaren 
metodologiari jarraituz. Eguneroko egoeretatik 
abiatuta, moralki edo etikoki modu batera edo 
bestera heldu beharreko gaietara hurbilduko gara. 
Jolas horretan ez dago irabazle edo galtzailerik, 
erantzun on edo txarrik, baizik eta hausnartzeko 
proposamen oso praktikoak ikasle zein familientzat.

“Kazetari egun batez” 
jarduerak
Aldeas Infantiles SOSen babesgabetasun- edo 
zaurgarritasun-egoeran dauden haur eta gazteekin 
egiten dugun lana pixka bat gehiago ezagut 
dezazuen nahi genuke. Horretarako, “Kazetari egun 
batez” izeneko jarduera prestatu dugu, metodologia 
aktibo batetik, haurrei eska diezaiezuen lan horri eta 
egoera horiei buruz gehiago ikasteko. Kazetariak 
izango balira bezala, informazioa bilatzen ikasiko 
dute, bai eta elkarrizketak edo galdeketak egiten 
ere.

NBEren 2030erako
helburuak

Aldeas Infantiles SOSen haur babesgabeenei 
etorkizun justu eta erakargarri bat bermatzeko 
erronka onartu dugu. Nazio Batuen Erakundeak 
ezarritako helburuak betez 2030. urterako garapen 
iraunkorra lortu nahi bada, GKEek, gobernuek eta 
sektore pribatuak bat egiteko konpromisoa berritu 
behar dute. 1. helburua (pobrezia desagertzea) 
4.a (kalitate oneko hezkuntza), 8.a (lan duina eta 
hazkunde ekonomikoa), 10.a (desberdintasunak 
murriztea) eta 16.a (bakea, justizia eta instituzio 
sendoak) zuzenean daude lotuta Aldeas Infantiles 
SOSekin, eta haurrak zaintzeko gure estrategiaren 
muinean daude.

Prozesu honetan, funtsezkoa da gizarte osoak 
lagundu dezan lortzea eta haur eta gazteen parte-
hartzea sustatzea. Alde horretatik, Aldeas Infantiles 
SOSen balioetan hezteko programek bat egiten 
dute erronka horrekin, batik bat 4. helburuarekin: 
kalitate oneko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa 
bermatzea eta ikaskuntza iraunkorreko aukerak 
sustatzea denontzat. 
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Genero-berdintasuna
Genero-kontuak lantzeko interes berezia baldin baduzue, 
gizon edo emakume izatea berdintasuna lantzeko 
aitzakiatzat hartuta, hauxe da zuen ibilbidea. Txiki-txikitatik 
eraikitzen dugu genero-rola, baina, askotan, aurreiritziak 
ere sortzen ditugu, gerora ezabatzen zailak izango direnak; 
horrek desoreka, nahasmendua eta mina ere eragin ditzake. 
Iritsi da unea generoak berdintasunean ikusteko, bereizi eta 
elkarren osagarri gisa, biologikoki zehaztuta datorrenari eta 
ez datorrenari erreparatuta; baina, beste ezeren gainetik, 
iritsi da unea pertsonak beren gizatasunagatik, izaeragatik, 
sentimenduengatik eta ekintzengatik balioesteko, zer diren, 
zer sentitzen duten edo zer nahi duten aintzat hartuta. 

Jarduerak: 
4, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 38, 39, 44 eta 45.

Askotariko adimenak
Segurtasun osoz dakigu pertsona bakoitza bakarra dela 
eta potentzialtasunez beteta dagoela. Irakasle-jardunaren 
funtsezko parte bat da ikasleei beren talentua aurkitzen 
eta autoestimua eta autokontzeptua hobetzen laguntzea. 
Jarduera hauetan, hezkuntza klasikoak tradizionalki aintzat 
hartu ez dituen adimenak landu nahi dira; adimen musikala, 
artistikoa, fisikoa, interpertsonala eta erreflexiboa, hain 
zuzen ere. Haur guztiak berezi eta baliotsu sentituko dira, 
beren abileziez harro eta aurrera egiteko gogoz. 

Jarduerak: 
1, 2, 4, 14, 21, 27 eta 37.

Truke-espazioa
proiektuka lan egiten duzuen ikastetxeek maiz 
eskatzen dizkiguzue hainbat taldek (ziklo berekoak zein 
desberdinekoak) batera egiteko moduko jarduerak, ikasleen 
erritmo eta interes desberdinak errespetatzen dituen 
lan-estilo bat sustatzeaz gain, eskolako kide izatearen 
sentimendua sendotzen baitute. Horrelako jardueretan 
oinarritutako ibilbide bat proposatzen dizuegu; erraz egokitu 
daiteke, edo lantzen ari zareten beste gai batzuk osatzeko 
erabili.

Jarduerak: 
1, 24, 27 eta 30. 

Eskola-jazarpena prebenitzea
gai-bloke bakoitzean, gisakoen arteko jazarpenaren gaia 
berariaz lantzeko proposamenak dituzue, hezkuntza-
ziklo guztietarako. Horrela, jarraipena ematen diogu duela 
bi ikasturte hartutako ikasgeletako indarkeriaren aurka 
borroka egiteko konpromisoari, tutoretzen bidez ikastetxean 
dituzuen jazarpenaren aurkako protokolo espezifikoak osatu 
edo sendotu ahal izan ditzazuen. Jazarpen homofoboaren 
edo generoagatiko jazarpenaren prebentzioan sakondu 
nahi baduzue, jarduera hauek eta genero-berdintasunaren 
ibilbidea konbinatzea gomendatzen dizuegu. 

Jarduerak: 
3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 25 eta 29.

Berdintasunari buruzko ibilbideak
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Paregabea naiz. Besteen parekoa naiz
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Paregabea naiz. Besteen parekoa naiz
Ispiluaren aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? 
Hitz gutxitan: nerabe bat, ikasle bat, neska edo mutil bat, 
aurpegi bat, hazpegi berezi batzuk, eta barruan... beste 
inorenak ez bezalako pentsamendu batzuk, izaera propio 
eta berezi bat. Zure nia da, jaio zinenetik zurekin bizi 
dena, hazi eta aldatu egiten dena, ikasi egiten duena, 
desberdina dena norekin ibiltzen den eta noren gustuko 
izan nahi duen. Oraindik oso ondo ezagutzen ez duzun 
hori. William James filosofo eta psikologoak esan zuen 
moduan, bi pertsonak elkar topo egiten dutenean, egiaz 
sei elkartzen dira: bakoitzak bere burua nor den uste duten 
biak, batak bestea nor den uste duten biak, eta, azkenik, 
benetan diren biak. A zer nahasmena, ezta?

Lehen nia fisikoki eta izaeraz benetan nolakoak garen uste 
duguna da: gutxi-asko eder, atsegin, seguru, adimentsu, 
bihurri, errespetutsu... ikus —edo, hobeto esanda, senti— 
dezakegu geure burua. Nerabezaroan, zenbaitetan, zaila 
da objektiboa izatea. Ez dago egia borobil eta bakar bat, 
baizik eta une bakoitzean boladan dagoena, besteek 
gogoko dutena; izan ere, zeure burua beste horiekin 
alderatzen duzu eta haietako bat izan nahi duzu. Zure 
izaera forma hartzen ari da, eta, gogo-aldartearen arabera, 
dena arrosa-koloreko ikusten duzu, edo, beste batzuetan, 
dena beltz.

Bigarren nia inguruan ditugunek ikusten dutena da. Ez al 
da oso desberdina nola ikusten zaituzten zure guraso eta 
familiakoek, eta, nola, zure lagun eta ikaskideek? Eta nola 
ikusten zaituzten irakasleek, egunero horrenbeste ordu 
elkarrekin egonda zure bizitzako oso bestelako alderdi 
batean? Eta entrenatzaileek eta aisialdiko begiraleek? Eta 
bizilagunek, kalean topo egin eta agurtzen (ez) dituzun 
pertsonek, hiri berean zurekin ibili eta gurutzatzen direnek? 
Zuk nahi bezala ikusten zaituztela uste al duzu? Edo haien 
esperientziak eta zurekin izan duten tratuak kontrolatzen 
ez dituzun beste gauza batzuk ikusarazten dizkietela 
pentsatzen duzu? Zuretzat positiboa edo negatiboa da 

hori? Ados al zaude proiektatzen duzun niarekin? Izan 
ere, hura ere bazara... eta ez dago hura bezalakorik.

Eta, azkenik, zure benetako nia dago, egiaz eta zentzu 
guztietan zaren izakia, ez zuk ez beste inork hitzez azaldu 
ezin duena, halabeharrez eboluzionatzen dena bizi-
ibilbidean gertatzen zaizkion gauzen eraginez, eta inoiz 
ez zara hura definitzeko behar bezain objektiboa izango. 
Zure egiazko nia da, eta hobetu egin dezakezu, 2.0, 3.0 
eta 4.0 bertsioetara berritu, moldatzen eta aurrerantz edo 
atzerantz bultzatzen zaituzten eragin horiekin guztiekin. 
Laburbilduz, hiru ni dituzu, eta, bata bestearen gainean 
jarrita, definitu egiten zaituzte eta izaki bakar eta berezi 
bat sortzen dute: zu. Nola egongo dira, bada, bi berdin? 

Sarrera hau ulertzen zaila eta filosofiko samarra irudituz 
gero, istorioaren bertsio erraza ere azaldu daiteke: gutako 
bakoitzak hiru ni ditu, eta, beraz, segundo bakar batean 
hirukoiztu liteke Lurreko biztanle-kopurua. Baina, beste 
ikuspuntu batetik begiratuz gero, bi hitzetan laburbildu 
daiteke dena: denak gara paregabeak, denak gara 
parekoak. 

Denok desberdinak gara, baina, aldi berean, gauza 
garrantzitsu asko ditugu berdin, hala nola nondik gatozen, 
zer espezietakoak garen, zer planetatan bizi garen eta 
zer gorpuzkera daukagun, ugaztun eta izaki adimendun 
garen aldetik; gure DNAren % 99 da hori, eta, hortaz, 
norbanakoen arteko desberdintasun fisiko eta mental 
guztiek anekdotiko samarrak dirudite. Bai, paregabea 
zara, ez dago zalantza-izpirik, eta ez duzu zeure burua 
beste inorekin alderatu behar; baina, aldi berean, gizaki 
adimendun bat zara, Lurrean beste izaki bizidun batzuekin 
bizi dena, eta gure planeta eguzki-sisteman dago, 
unibertsoan, eta apenas dakigu ezer hari buruz. Hau da, 
puntu ñimiño bat gara handitasun itzelean. Gogoan izan 
hori, arazoak erlatibizatzen eta gauza bakoitzari daukan 
garrantzia ematen jakiteko.

Lehen zikloa 

Goi-zikloa 

Iraunkortasuna

Dilemak

Kazetari egun batez 

Irakasleak
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1
Helduagoekin talde-lanean: gure auzoa/hiria 

Helburua: adin eta maila desberdinetako ikasleekin taldean 
lan egitea, beste batzuekin harremanak izaten ikasteko.

Ideia nagusiak: komunikatzea, lana antolatzea eta beste 
kideen iritzia errespetatzea. 

Baliabideak: tabletak, ordenagailuak, inprimagailuak, argazki-
kamerak edo mugikorrak.

Garapena: Gizarte Zientzietako, Natura Zientzietako edo 
Balioetan Hezteko saioan, nahastu DBHko 1. eta 2. mailetako 
ikasleak eta antolatu taldeak: bakoitzak lan bat egin beharko 
du bere auzoari, herriari edo hiriari buruz. Taldekide guztien 
artean erabaki dezatela zer azaldu nahi duten, eta, ondoren, 
zereginak banatu eta osatu dezatela lana. Errespeta ditzatela 
iritzi guztiak eta har dezatela denek lanerako konpromiso-
maila bera. Aprobetxatu ikusteko zer-nolako jokabidea duten 
taldekideek eta zer rol hartzen duen haietako bakoitzak 
(liderra, menpekoa, iraupen-lana, lan mekanikoa, sormenezko 
lana, lan fisikoa, antolamendukoa...). 

Etxean: banatu etxeko lanak zuzen eta txandaka, beti 
pertsona berberek ez ditzaten egin behar izan lanik astun eta 
neketsuenak.

Gehiago: eskolako talde-lana zabaldu nahi izanez gero, 
parte har dezatela DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleek ere. 
Garrantzitsua da adin desberdinetako neska-mutilen arteko 
harremanak sustatzea.

PC
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2
Geruza askoko flaskoa. Honelakoa naiz

Helburua: pertsona gisa definitzen gaituzten ni anitzei buruz 
gogoeta egitea eta artelan abstraktu batean islatzen saiatzea.

Ideia nagusiak: gogoeta, analisia, abstrakzioa eta sormena.

Baliabideak: gatz xehea, tapakia edo kortxoa duen kristalezko 
flasko bat, koloretako klarionak, lizpapera, plastikozko ontziak, 
kartoi mehea edo papera.

Garapena: Plastikako saioan, esan ikasleei apaintzeko flasko 
bat hainbat kolorez, aintzat hartuta kolore horiek norberaren 
izaera islatu behar dutela modu abstraktu batean. Hasteko, 
ipini gatza plastikozko ontzietan; gero, aukeratu norbera 
ondoen ordezkatzen duten koloretako klarionak, birrindu 
gatzez betetako plastikozko ontzi banatan eta nahastu ondo; 
ondoren, egin inbutu-formako tutuak paperez edo kartoi 
mehez, flaskoan gatza botatzeko; azkenik, jarri gatza kolore-
geruzatan, flaskoa alde batera eta bestera irauliz geruzek 
forma desberdina izan dezaten. Gogoan izan bakoitzak bere 
izaerarekin eta bere burua ikusteko moduarekin metaforikoki 
bat datozen koloreak eta formak aukeratu behar dituela.

Etxean: erosi mihise bat eta, denen artean, marraztu familia 
osatzen duten ni desberdin guztiak.

Gehiago: norbera definitzen duten ezaugarriak erakusteko 
beste sormenezko ideia bat da mugikari edo amets-harrapari 
bat egitea hainbat objektu adierazgarrirekin.

3
Mikrokeinuak, berdin sentitzen dugu. 
Zer aurpegierak erakusten du haserrea, 
tristura, poza, harridura... 

Helburua: aurpegiarekin egiten ditugun keinuak aztertzea, 
eta ondorioztatzea, pertsona bakoitzaren generoa, adina edo 
jatorria edozein direla ere, hitzik gabe komunikatzeko berezko 
modu unibertsal bat dugula denok.

Ideia nagusiak: behaketa, ez-hitzezko komunikazioa, 
inkontzientea eta mikrokeinuak.

Baliabideak: bideo-kamera, tableta edo mugikorra grabatzeko, 
ordenagailua, edizio-programa eta kartoi meheak.

Garapena: ikastalde osoaren artean, adostu dezatela ez-
hitzezko komunikazioaren bidez adierazi nahi dituzten 
sentimenduak: poza, beldurra, kezka, haserrea, tristura... 
Denak jarriko dira kameraren aurrean eta adieraziko dituzte 
sentimenduok aurpegiarekin. Hori alderdi kontzientea da. Gero, 
egin galderak edo erakutsi irudiak, nola erreakzionatzen duten 
ikusteko. Identifikatu al dituzte emozioak keinuei behatuta? 
Hobeto identifikatu dituzte mutilengan, neskengan edo bietan 
berdin? Hauteman al dituzte mikrokeinuak irudiak ikustean? 
Jaso datu guztiak eta egin estatistika sinple bat.

Etxean: ikusi umorezko film mutuak edo mimoen filmak 
gurasoekin. “Keinuak” jolasean ere ibil daiteke, hitzik esan 
gabe filmak, objektuak, pertsonaiak... adierazteko.

Gehiago: adierazi hasieran esandako sentimenduak, baina 
oraingoan gorputzarekin, emozio jakinak pizten dituzten 
musika deskribatzailea erabiliz adierazpen fisikoa eta dantza 
lantzeko. Adieraz al daitezke emozioak horrela ere?
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://www.youtube.com/watch?v=Ehixs_r7vV0
https://www.youtube.com/watch?v=Ehixs_r7vV0
https://www.youtube.com/watch?v=isSs1ihoLJg
https://www.clublenguajenoverbal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2kd2PnM3UWY
https://culturacolectiva.com/cine/peliculas-de-cine-mudo-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=9t0bibqdGY0
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4
Demagun beste garai batean bizi izan 
zinela. Zure funtsa ez da aldatzen, bola 
hau bezala 

Helburua: pertsona bakoitzaren funtsa bakarra eta 
besterenezina da, baita denboran ere.

Ideia nagusiak: funtsa, pentsamendu abstraktua eta izaera 
besterenezina.

Baliabideak: ordenagailua edo tableta.

Garapena: Hizkuntzako edo Balioetan Hezteko saioan, esan 
ikasleei izenburu hau duen idazlan bat egiteko: “Nor izango 
ote nintzen ni orain dela...”. Lehenik, ikasleek pentsa dezatela 
zer beste garaitan bizi nahi luketen edo zer garairekin 
sentitzen duten lotura estuena. Hortik abiatuta, erabaki 
dezatela zer pertsona-mota izango ziren (nahi duten generoa, 
gizarte-klasea, lanbidea, etab.), eta deskriba dezatela bizitza 
horretako une jakin bateko argazki bat izango balitz bezala. 
Baina, kanpoan aldaketa dezente gertatu arren, haien funtsak 
hantxe jarraituko balu bezala idatzi behar dute.

Etxean: familiarekin, joan hiriko historia-museora bisitan. 
Herri batean biziz gero edo hirian historia-museorik ez 
baldin badago, ikusi film historikoak, hala nola Schindlerren 
zerrenda, Gandhi edo Dunkirk.

Gehiago: irakurri idazlanak ikasgelan, eta ikasleak joan 
daitezela eskolara aukeratutako garaian bezala jantzita. 

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/las-edades-de-la-historia-resumen-facil-1430.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Museos_de_historia_de_Espa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=5btATkiDrI4
https://www.youtube.com/watch?v=5btATkiDrI4
https://www.youtube.com/watch?v=dTqUIYm21pQ
https://www.youtube.com/watch?v=DsRcqwGOmUU
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Imajina ezazu zure egoera berean 
Helburua: pertsonekiko enpatia sentitzea eta ikustea denok 
berdinak garela.

Ideia nagusiak: arrazoitzea zergatik garen denok berdinak, 
gatazkarik gabe enpatia sentitzera iritsi ahal izateko.

Baliabideak: arbel digitala.

Garapena: Tutoretzako saioan, hitz egin eta esan zergatik 
sentitzen diren ikasle batzuk besteak baino hobeak edo 
okerragoak. Jokabide hori justifikatuta dago? Denok berdinak 
baldin bagara, zergatik, batzuetan, pertsonek ez dute 
tratatzen elkar gisakotik gisakora, edozein dela ere haien 
generoa, lanbidea, estatus soziala, jatorria...? Ikasleek bilatu 
ditzatela enpatia sentiarazten dieten irudiak: ilea harrotuta 
duten pertsonak, modu xelebrean jantzita daudenak, 
egoera dibertigarrietan ateratakoak; pobrezia, sarraskia, 
hondamendia, ziurgabetasun-egoerak... Azaldu dezatela 
zergatik sentitzen duten ala ez enpatia, eta zergatik ez dagoen 
justifikatuta norbaitek besteak baino hobea dela sentitzea. 
Sortu mekanismoak gatazka-egoeretan berdintasunaren 
irudietara jotzeko: ni bezalakoa da, nik bezala egiten du lo, 
jaten du, joaten da komunera, egoten da gaixorik batzuetan, 
beldurtzen da noizean behin, sentitzen du amorrua edo 
etsipena... Horrela, besteari beldur izateari utziko diote, eta 
ikusiko dute bestea ez dela hobea edo helezina.

Etxean: gurasoek azaldu dezatela lantokiko nagusiek 
gehiagotasun-jokabideak sustatzen ote dituzten. Nola konpon 
liteke egoera hori?

Gehiago: imajinatu pertsona ospetsuak ohiko egoeretan; 
adibidez, komunean, gaixorik eta nekatuta, bikotekidearekin 
harremana hautsi berritan...

5 6
Benetan izan nahi zenukeena (zentsurarik 
gabe) 

Helburua: batzuetan, gizarteak eta politikoki zuzenak denak 
ez dute uzten ezarritakotik harago pentsatzen. Demagun dena 
dela posible.

Ideia nagusiak: eskemak haustea eta inolako oztopo edo 
konplexurik gabe pentsatzea lanbideetan. 

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak eta arbel digitala.

Garapena: gizarteak aurrerapen handiak egin ditu XIX. 
mendearen amaieratik hona. Genero-desberdintasunak 
murriztu egin badira ere, oraindik egon badaude eta modu 
inkontziente batean baldintzatzen gaituzte. Ikasleek bilatu 
dezatela informazioa eta erantzun diezaiotela bokazio-
orientazioko galdeketa bati; Interneten aurkituko dituzue, 
hala nola web-orri honetan (gaztelaniaz dago). Ikasleei beren 
lanbide-bokazioa bilatzen lagunduko die, eta, batez ere, 
aurreiritziak kentzen. Denok egin dezakegu denetik, edozein 
dela ere gure generoa: neska bat suhiltzaile izan daiteke, 
edo mutil bat erizain. Aski da geure burua sailkatzeaz eta 
askatasunak mugatzeaz.

Etxean: ikusi Billy Elliot filma ohartzeko ahaleginez, 
erabakimenez eta irrikaz edonor irits daitekeela nahi duena 
izatera, aurreiritziak gaindituta eta ametsen alde borroka 
eginda.

Gehiago: esan ikasleei zerrendatzeko “mutilenak” diren 
lanbideak, “neskenak” direnak eta “mutil nahiz neskenak” 
direnak. Denak bat al datoz? Zergatik daude oraindik genero 
batentzat edo bestearentzat egokiagoak diren lanbideak?
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
https://lamenteesmaravillosa.com/neuronas-espejo-y-empatia/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-aires-superioridad-rasgo-las-personas-inseguras/
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
http://coaching-pro.es/coaching-antiguos/resumenes-de-libros/resumen-el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo
http://coaching-pro.es/coaching-antiguos/resumenes-de-libros/resumen-el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=ddGqsvQWwoQ&t=25s
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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7
Jarri haren lekuan eta esan sentitzen duen orain

Helburua: noizean behin bizi garen burbuilatik ateratzea eta 
beste pertsona batzuen azalean eta lekuan jartzea.

Ideia nagusiak: abstrakzioa, enpatia eta irudimena lantzeko 
ariketa.

Baliabideak: Internetetik ateratako argazkiak; horietan, 
ikasleena ez bezalako egoeretan azalduko da jendea, baina 
ez dute zertan dramatikoak izan behar; esate baterako, haur 
bat haur-kotxe batean, agure bat gurpildun aulkian, emakume 
bat azokan saltzen edo saltzaile bat ate joka. Egoera zailagoak 
ere izan daitezke; esate baterako, pertsona bat metroan diru 
eske, errefuxiatu bat edo pertsona bat gatazka beliko baten 
erdian. Fotokazetaritzako adibideak ere erabil daitezke, hala 
nola World Press Photo of the Year sarikoak.

Garapena: Balioetan Hezteko saioan, proposatu ikasleei 
abstrakzio-ariketa bat egiteko eta jartzeko beste norbaiten 
azalean (eskolan oholtzadun antzoki bat baldin badago, saioa 
han egin daiteke, ikasleak hobeto sar daitezen paperean): 
desgaitasun fisikoa edo mentala duen pertsona bat, oso izaki 
babesgabeak (hala nola haurrak), jendearekin harremanetan 
lan egiten duen norbait... Bizitza askoz ere hobea da norbaitek 
zer egoeratan zauden ulertzen baldin badu, norbaitek bere 
gisakoa zarela sentitzen baldin badu. Horregatik da enpatia 
hain garrantzitsua.

Etxean: joan gaixorik dagoen familiako kideren bat edo 
adineko norbait bisitatzera. Ikasi entzuten. 

Gehiago: idatz ditzatela enpatiko izateko arau batzuk denen 
artean eta har dezatela arau horiek betetzeko konpromisoa: 
agurtzea, jendeari sistematikoki galdetzea zer moduz dagoen, 
arretaz entzutea, aholku zintzoak eta benetakoak ematea... 

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
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PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2018-2019

12

Zineforuma. Antz, ez dut besteak bezalakoa 
izan nahi   

Helburua: berdintasuna teoria bat da, baina, saiatuta ere, beti 
ezin izaten da praktikara eraman. Onartu egin behar da, baina 
amore eman gabe.

Ideia nagusiak: zineforuma, bokazioa, klase-borroka, 
kolektiboa, norbanakoa, gizarte-mugimenduak.

Baliabideak: arbel digitala.

Garapena: gaiari heltzeko, Historiako irakasleak jar dezala 
Antz filma (Hormigaz, gaztelaniaz); Z da protagonista, inurri 
langile izateari utzi eta gizarte-eskalan gora egin nahian 
dabilen inurri bat. Lortuko al du? Zailagoa al da bakarrik 
egitea? Errazago lortuko al du taldearekin mobilizatuz gero? 
Eta inurrien printzesa? Neska izateak desberdin egiten al du 
inurritegi horretan? Zer uste dute ikasleek? Errazagoa da 
gauzak norbere kabuz lortzea edo kolektiboak indar handiagoa 
du? Alderatu aukera bakoitzaren alde onak eta txarrak.

Etxean: gurasoek esan dezatela nola aukeratu zuten lanbidea. 
Ikasleek, etorkizunean pentsatzean, nahi duten horretan 
pentsatzen dute edo familiak haiengandik espero duenaren 
presioa sentitzen dute?

Gehiago: Historiako saioan, aztertu hainbat mugimendu 
sozial eta politiko, hala nola kapitalismoa, komunismoa eta 
anarkismoa, eta pentsatu zer ondorio izan zituzten iraultza 
horiek norbanakoen eskubideei eta eskubide sozialei 
dagokienez. 

8
PC

9
Generoa. Nola sentitzen zara eta zerk 
erakartzen zaitu? Ez da gauza bera  

Helburua: norberak sentitzen duena eta norbera erakartzen 
duena da normala. Pertsona adina errealitate daude. 

Ideia nagusiak: norbere sexualitatea eta inguruan ditugun 
pertsonena onartzea. Aniztasunarekiko errespetuak izan behar 
du gure jokabidearen ardatza.

Baliabideak: margotzeko kartoi meheak, ikatz-ziriak, 
akuarelak, argizariak eta beste margo-mota batzuk.

Garapena: Plastikako saioan, ikasle bakoitzak egin dezala 
autorretratu abstraktu bat. Nork bere burua marraztu behar 
du, baina ez fisikoki nolakoak diren, baizik eta buruan eta 
bihotzean duten norberaren irudia nolakoa den, eta, bereziki, 
nola sentitzen duten beren generoa. Ondoren, erakartzen 
dituen irudizko edo benetako norbaiten irudia marraztuko dute. 
Ariketak ahalik eta zintzoena izan behar du, aurreiritzirik gabe 
hitz egin ahal izateko heterosexualitateaz, homosexualitateaz, 
transgeneroaz, etab. Ikasleek ez dute beren orientazio sexuala 
jendaurrean esan behar; hausnarketa pertsonal bat egin behar 
dute, etxera eramateko. 

Etxean: Lady Bird edo Call me by your name filmak ikus 
daitezke; haietan, gazteek sexualitatearekin esperimentatzen 
dute, haien benetako niaren bila.

Gehiago: sartu web-orrian; horretan, beste informazio 
askoren artean, joera sexualagatik milaka pertsonak jasaten 
duten jazarpenari buruz hitz egiten da. Eskolan, tolerantziarik 
ez jazarpenari.
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.solucionesong.org/consulta/realizar-un-cine-forum-implica-pagar-a-la-sgae/7188/view
https://www.youtube.com/watch?v=NsonJ111fyc
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Indarkeriaren kimika. Testosterona, 
endorfinak, dopamina eta adrenalina

Helburua: objektibotasunez aztertzea zein diren indarkeriaren 
kausak eta ondorioak, hura desagerrarazten saiatzeko.

Ideia nagusiak: ahalik eta modu objektiboenean aztertzea 
zertan dantzan indarkeria.

Baliabideak: arbel digitala, ordenagailuak eta tableta.

Garapena: Natura Zientzietako, Biologiako edo Kimikako 
saioan, ikasleek bilatu dezatela zer diren testosterona, 
endorfinak, dopamina eta adrenalina; substantzia horiek 
guztiak giza gorputzean daude, eta lotura estua dute 
indarkeriazko jarrerekin. Hormona horiei buruzko informazioa 
irakurri eta haietan sakontzeaz gain, zer gehiago egin 
daiteke indarkeria-agerraldiak kontrolpean izateko? Zer arau 
ezar diezazkiokegu geure buruari eta talde gisa indarkeria-
zurrunbiloa geldiarazteko?

Etxean: arratsalde eta asteburuetan, egin kirola familian, 
gorputzean pilatutako energia negatibo guztia ateratzeko.

Gehiago: antolatu irakasleak gidatutako meditazio-saio bat 
astean behin. Indarkeria kontrolatzeko gakoa geure burua eta 
pentsamenduak kontrolatzen jakitea da.

S
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
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Aurreiritziak. Lehen begiratuan zer 
pentsatzen dugun eta benetan zer den

Helburua: pentsatu gabe eta adimen kritikoa, sena edo 
berdintasun-printzipioa erabili gabe ontzat ematen diren 
estereotipoak, esamoldeak eta aurreiritziak aztertzea.

Ideia nagusiak: pentsamendu kritikoa, hausnarketa eta 
aurreiritziak.

Baliabideak: arbel digitala, liburuak eta misteriozko edo 
enigmadun mahai-jokoak.

Garapena: jarri bideo hau ikasgelan, (gaztelaniaz dago), 
eta ikasleak saia daitezela erantzuna aurkitzen; horrela, 
aurreiritzien menpe dauden ala ez ikusi ahal izango dute. 
Erakutsi mota horretako bideo gehiago. Ikusitakoan, aztertu 
egoera horiek beste agertoki batzuetara estrapola ote 
daitezkeen.

Etxean: joan escape room batera familiarekin eta saiatu 
enigma guztiak argitzen. Ea nor dagoen adien eta nor den 
espontaneoena!

Gehiago: bideoez gain, argitu beharreko enigmak eta 
misterioak dituzten liburuak ere badaude; haietan ere 
aurreiritziekin egiten dute jolas, edota haiek alde batera uzteko 
beharrarekin. Adibidez, hau eta hau.

S

12
Ni neu izateko eskubidea 

Helburua: haurren eskubideak, giza eskubideak, zure 
eskubideak dira.

Ideia nagusiak: diskriminazioa, berdintasun eza, eskubideak, 
tolerantzia eta askatasuna.

Baliabideak: “1. eskubidea” goiburua duten kamiseta eta 
txapelak.

Garapena: 1959ko azaroaren 20an, Haurren Eskubideen 
Aldarrikapena onartu zen Nazio Batuetan. Testu horretan, 
10 oinarrizko printzipio jasotzen dira. Lehenak berdintasunari 
egiten dio erreferentzia: “Haur guztiek izango dituzte Haurren 
Eskubideak, salbuespenik eta diskriminaziorik egin gabe, 
edozein dela ere haurraren beraren edo haren familiaren 
arraza, kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoak edo 
beste arlo batekoak, jatorri nazionala edo soziala, posizio 
ekonomikoa, jaiotza edo beste edozein ezaugarri”. Erosi 
kamiseta eta txapela soilak, eta, kopia-denda batean, eskatu 
“1. eskubidea” goiburua inprimatzeko, beti gogoan izan 
dezazuen.

Etxean: familiarekin, irakurri haurren gainerako eskubideak eta 
aztertu zer esan nahi duten, baten bat argi ulertzen ez bada.

Gehiago: Eguberri edo ikasturte amaierako festarako, prestatu 
“1. eskubidea” goiburua inprimatuta duten kamiseta eta txapel 
gehiago, posturen batean saltzeko.
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Iraunkortasuna: zure 3.0 bertsio berde 
Helburua: ohiturak aldatu daitezke, batzuetan xehetasun eta 
“doikuntza” txiki batzuk txertatuz gure gauzak egiteko moduan, 
baina inolaz ere gure funtsari eragin gabe.

Ideia nagusiak: iraunkortasun ekonomikoa, ekologia, ohiturak, 
birziklapena eta kontsumo arduratsua.

Baliabideak: oso goiburu erabilgarria: gutxiago gehiago da.

Garapena: errutinekin funtzionatzen dugu, baina, batzuetan, 
ahalik eta ondoen ari garen ala ez pentsatu gabe. Eskolan, 
tutorearekin, ikastaldeak har dezala ekologikoagoa eta ez 
hain kontsumista izateko konpromisoa: beharrezkoak ez diren 
gauzak kendu behar dira, eta gure aztarna ekologikoa hobetu 
(bizikletaz ibili, argiak itzali, kapritxo txikietan aurreztu hobea 
edo beharrezkoagoa den zerbait erosteko, arropa eta ontziak 
birziklatu, eta abar). Aldaketak neurtzeko, hobetze-puntuak 
emango dira. Ikasgelak helburu bat jar dezala: adibidez, 100 
hobetze-puntu hiruhileko bakoitzean, 1.000 ikasturte osoan, 
eta etxean egindako hobekuntzen puntuak ere batu ahal 
izango dira.

Etxean: idatzi, zerrenda batean, zer hobetu daitekeen familia 
gisa iraunkorragoak eta ekologikoagoak izateko. Hartu 
hobekuntza horiek praktikan jartzeko konpromisoa, kontratu 
bat sinatuta.

Gehiago: antolatu festa iraunkor bat eskolan, irakasle, familia 
eta ikasleen kontzientzia pizteko.

13
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Iraunkortasuna: zuhaitzen horoskopo zelta

Helburua: horoskopoarekin, loturak eta talde bateko partaide 
izatearen sentimenduak sor daitezke, eta ikasleek beren burua 
zuhaitz batekin identifikatzen badute, are hobeto. 

Ideia nagusiak: beste izaki bizidun batzuekin eta 
ingurumenarekin loturak sortzea, eta adimen espirituala.

Baliabideak: horoskopo zelta. 
 
Garapena: batzuetan ahaztu egiten zaigu eta pentsatzen 
dugu Lur planetako biztanle bakarrak garela, baina hori ez 
da egia. Animaliak, landareak eta beste izaki bizidun asko 
daude. Naturarekin enpatia gehiago izateko, zeltek bezalaxe, 
horoskopo zelta bat erabil daiteke. Horretan, 21 zuhaitz 
hauek osatutako unibertso bat dago egutegi batean: urkia, 
izeia, makala, astigarra, hurritza, gaztainondoa, zedroa, 
gereziondoa, altzifrea, xarma, pagoa, pikondoa, lizarra, 
limondoa, sagarrondoa, intxaurrondoa, olibondoa, zumarra, 
pinua, haritza eta sahatsa.

Etxean: familian, bilatu, horoskopo zeltan, zein den gurasoei 
dagokien zuhaitza, eta ikusi zuhaitzaren ezaugarriak eta 
gurasoenak bat datozen. 

Gehiago: horoskopo txinatarrari buruzko informazioa bilatu 
daiteke; zuhaitzez osatuta egon beharrean, animaliaz dago 
osatuta.

S
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Berdintasunari buruzko dilema handien
A ZER DILEMA! 

Helburua: eztabaida eta hausnarketa kolektiboa sustatzea 
eguneroko egoeretan oinarritutako dilema etiko errazen bidez. 
Heldutasun-maila desberdinak bereiztea, beldurretik hasi eta 
norberekeriara arte, besteengandik arreta jasotzeko itxaropena 
eta justizia.

Ideia nagusiak: dilema etikoak.

Baliabideak: “Zinemara, betaurrekoekin”, “Metxa urdinak 
ilean” eta “Ilerik gabe” dilemak.

Garapena: proposatutako dilemetako bat planteatu daiteke 
ikasleen parte-hartzea pizteko. Enuntziatua irakurri ostean, 
denek bat-batean erantzun behar dute nola erreakzionatuko 
luketen edo zer egingo luketen. Behean daude jasota 
erantzun-mota desberdinak, eta heldutasun etikoaren lau 
mailetako batean kokatzen dira; mailaketa hori Manuel Segura 
pedagogoaren proposamenaren interpretazio bat da, eta 
proposamen hori, era berean, Kohlberg eta Piagetek egindako 
gizakien hazkunde etikoaren eta moralari buruzko teorietan 
dago oinarrituta.

Etxean: “A zer dilema!” web-orrian sartu eta erronka etiko 
batzuk egin ditzakezue elkarrekin, kasu bakoitzean soluziorik 
“helduena” proposatuz.

Gehiago: askoz ere dilema pertsonal gehiago dituzue “A zer 
dilema!” hemerotekan.

15
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Pertsona ezagutzea
IRAKASLEEN EBALUAZIO-TUTORETZA

Helburua: ikasleen izaeran sakontzea, curriculum 
akademikoaz edo ikasgelan duten portaeraz harago. Beste 
batzuek ere lagun diezagukete jakiten nerabe bakoitza nolakoa 
den eta zer motibazio dituen.

Ideia nagusiak: ahal bezain azkar hautematea hainbat profil, 
hala nola biktima, jazarlea, liderra, hiztuna, isila, egonkorra, 
suminkorra, bihurria, zorrotza, zalantzatia, pasiboa, zuhurra, 
manipulatzailea, eraginerraza, distraitua... Baita profil 
afektiboa, talentuak, ametsak eta etorkizunerako ideiak ere. 
Utzi ikasleei modu pertsonalean irekitzen eta zalantzak edo 
beldurrak partekatzen.

Baliabideak: ikasle bakoitzaren izaeraren jarraipen 
pertsonalizatua egiteko taula. Izaera-testak: hemen eta 
hemen. 

Garapena: tutoreak aprobetxa ditzala tutoretza-saio 
pertsonalizatuak ikasleak eskolan duen izaeran, jokabidean 
eta taldearen barruan daukan rolean sakontzeko, baina saia 
dadila jakiten nolakoa den ikasle hori eskolaz kanpo ere. 
Fitxa edo taula estandarizatu bat erabil daiteke; DBHko eta 
Batxilergoko irakasleek sor dezakete, denek galdera berak 
egiteko, eta, erantzunen arabera, ikasleen erretratu oso eta 
sakonena egin ahal izateko. Ikasleei test bana eman dakieke 
eta emaitzak disko partekatu batean grabatu daitezke, edo 
irakasleari bidali.

Etxean: hiruhileko bakoitzaren amaieran, tutoreak gurasoekin 
komentatu dezake taulan jasotakoa.

Gehiago: komenigarria litzateke gutxienez bi hilean behin 
tutoretzat bat egitea ikasle bakoitzarekin, gertatzen ari denaren 
berri jakiteko. Adin hauetan, aldaketak oso azkar gertatzen 
dira, eta, batzuetan, ez da erraza izaten hautematea.

Zer dira SOS amak?  
KAZETARI EGUN BATEZ

Helburua: gaietan sakontzea eta ez gelditzea izenburuarekin 
edo istorioaren alderdi anekdotikoenarekin bakarrik.

Ideia nagusiak: dokumentazioa, arretaz irakurtzea, informazio-
iturriak, datuak bildu eta prozesatzea.

Baliabideak: mugikorra edo grabagailua eta Internetera 
konexioa duen ordenagailu bat.

Garapena: Balioetan Hezteko saioan, proposatu ikasleei 
egiteko itxurazko elkarrizketa bat Aldeas Infantiles SOSeko 
SOS ama bati. Hasteko, bilatu dezatela, Aldeas Infantiles 
SOSen web-orrian, zer den eta zer egiten duen SOS ama 
batek. Gero, prestatu dezatela galdera-zerrenda bat: zergatik 
erabaki zenuen SOS ama bihurtzea? Izan al zenuen antzeko 
esperientziarik aurrez? Zer prestakuntza duzu? Zer zeregin 
egiten dituzu? Zerk motibatzen zaitu? Ba al daude SOS aitak 
ere?, etab. Bildutako informaziotik abiatuta, erantzunak zein 
izango liratekeen iragar dezakete. 

Etxean: Aldeas Infantiles SOSen herrixka bat bisita daiteke 
gurasoekin, bisitak egiten diren datetan; ahal dela, bisitak 
egiten diren egunetan edo ate irekien egunean. Ez badago 
herrixkarik etxetik hurbil, erakundeari buruzko informazio 
gehiago bilatu daiteke Interneten.

Gehiago: elkarrizketaz gain, hura prestatzeko bildu duten 
informazio guztiarekin, presta dezatela erreportaje bat eta 
argitara dezatela eskolako edo gurasoen elkarteko aldizkari 
edo blogean.
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Denak berdinak baldin bagara –eta hala gara–, inor ez 
da beste inor baino gehiago edo hobea. Hala ere, antza 
denez, gure mundua bitan banatzen da: irabazleak eta 
galtzaileak, daukatenak eta ez daukatenak, ongi egokitzen 
direnak eta desberdinak diruditenak. Eta sailkapen sinplista 
horrek buruhausteak baino ez ditu eragiten, denbora 
guztian besteekin alderatzera bultzatzen baitzaitu: anai-
arrebekin, lagunekin... nahiz eta denek dituzuen zuen 
indargune eta ahulguneak, bakoitzak bere erritmoa. Kasik 
saihetsezina da, batez ere nerabezaroan, alderaketak 
egitea, berdintasunetik beharrean desberdintasunetatik 
izatea harremanak, norbera besteak baino gehiago edo 
gutxiago dela sentitzea... hanka-sartze argi bat izan arren.
Berdintasunik eza 1:1 moduko harremanetan eta zure 
gisakoen taldean hasten da. Honezkero konturatuko zinen 
masak indar handia duela. Denek onartzen edo baztertzen 
badute zerbait, erreprimitu egiten gara edo babestuta 
sentitzen gara. Erraza da txiste matxista batekin barre egitea 
jakinda besteek ondo hartuko dutela, onartuta badago 
emakumeak (edo etorkinak, homosexualak edo gutxiengoak) 
iseken jomugatzat hartzea, onartuta badago gutxiago direla. 
Baina ez ahaztu “denak” norbanakoen batura bat baino ez 
dela. Zu baldin bazara lehena esaten “ez du graziarik”, aurka 
egiten eta kontrakoa esaten... nork daki? Agian ikusiko duzu 
askok zu bezala pentsatzen dutela eta zurekin bat datozela. 
Aldarrikapena bidezkoa bada, aukera asko dituzu. Eta 
berdintasuna bidezko kausa bat da, noski. 
Bakarrik, ahul edo egoera txarrean dagoen norbaitekin 
indarrak neurtzea, berriz, ez da bidezkoa. Ahultasun bat 
hautematea eta izorratzea, ahal delako baino ez, krudela 
eta heldutasunik gabea da. Norbait hobeto sentiarazten 
al du horrek? Hobea egiten al dio? Harro sentitu behar al 
luke? Ez, noski. Ahulenei defendatu eta babestu egin behar 
zaie, besteek baino laguntza gehiago behar baitute. Ez du 
balio berdintasunak, zuzentasunak baizik; hau da, justizia 
eta berdintasunaren arteko baturak. Batzuei eta besteei 

berdina ematea ez da justua izatea. Justua da, ordea, 
denek aukera berdinak izatea, nork bere potentziala garatu 
dezan (gizartera itzuliko da gero). 
Berdintasunezko harremanen gaia pixka bat gehiago 
korapilatze aldera, teknologia berriek ere eragina izan 
dute. Komunikatu, lan egin, ikasi eta entretenitzeko modu 
berriek kontrolatzen zailak diren elementuak ekarri dituzte 
berekin. Egunero-egunero informazio-mordoa jasotzen duzu 
Internet, mezu elektroniko, bideo, txio, Instagram eta talde 
eta pertsonen Whatsappeko mezuetan. Lehendik ere aurrez 
aurreko harremanak zailak baziren, input horiek are gehiago 
korapilatzen dituzte, azkenean. Teknologiak urruntasunaren 
eta anonimotasunaren faktoreak dakartza. Pentsa liteke 
inoiz baino askatasun gehiago dagoela, eta nahi dena 
egiteko edo esateko eskubide guztia. Kosta egiten da 
bereiztea errealitatea eta egia, berdintasuna eta aniztasuna, 
errespetua, jakin-mina, txantxak, kritikak eta erasoak... eta 
une batez pentsatzea nor mindu dezakeen. Alabaina, dena 
da ematen duena baino errazagoa. Premisa honi jarraitu 
baino ez da egin behar: “Nola tratatzen dituzun zuk besteak, 
hala tratatuko zaituzte haiek zu. Eta ez esan edo egin zuk 
entzun edo jasan nahi ez duzuna”. Ez da hain zaila, ezta?
Orain, jar ezazu praktikan, bai harreman pertsonaletan 
bai Internet eta sareen bidezkoetan. Bukatu dira isekak, 
berdintasunik ezaren inguruko txiste itsusiak, ikaskideak 
beldurtu, erasotu edo jazartzea gu bezalakoak ez direlako. 
Jokabide horiek berehala geldiarazi behar dira. Eduki 
berdintasunezko harremanak, bizitza benetakoagoa izateko. 
Eduki gisakotik gisakorako harremanak denekin, beldurrik 
eta nagusikeriarik gabe. Berdin dio nolakoa den bestea, 
zer genero eta orientazio dituen (emakumea, gizona, 
homosexuala, transgeneroa...), zer gizarte-klasetakoa den, 
zer ekonomia, erlijio, jatorri, kultura eta ohitura dituen... Horiek 
guztiak bereizgarri aberasgarriak dira mundu anitz honetan. 
Jakin-minetik, hezieratik eta tolerantziatik, ez ahaztu Bob 
Marley musikari famatuak esandakoa: “Baten errespetua 
amaitzen da bestearen errespetua hasten den lekuan”.

Elkarren berdinak

Lehen zikloa 

Goi-zikloa 

Iraunkortasuna

Dilemak

Kazetari egun batez 

Irakasleak
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Stop, geldi hor

Helburua: mekanismoak ikastea egoera gatazkatsu bat garaiz 
eteteko eta indarkeria-zurrunbiloa geldiarazteko. Arauak 
adostea helburu komun bat lortzeko.

Ideia nagusiak: kontrola hartzen ikastea, mugak jartzea, 
eraso- edo jazarpen-egoerak errotik desagerraraztea, ezetz 
esaten ikastea eta salatzea. 

Baliabideak: bideo-kamera, tableta eta mugikorrak.

Garapena: gela guztietan daude rol jakin batzuk hartzen 
dituzten ikasleak. Beti egoten dira gainerakoak baino 
indartsuagoak edo azkarragoak direla uste dutenak, eta beste 
ikaskide batzuei eraso egin diezaieketela pentsatzen dutenak. 
Egoera horiek berehala desagerrarazi behar dira. Gustatzen 
ez zaiguna geldiarazten ikasi behar dugu, hitzez adierazten, 
salatzen. Hasieran kosta egiten da, baina dena ikasten da 
praktikarekin. Neska-mutilak grabatu daitezela eraso- eta 
jazarpen-egoeretan, eta esan dezatela zer egingo luketen 
beren burua defendatzeko.

Etxean: etxean ere, batzuetan, gehiegikeria-egoerak 
gertatzen dira. Familiako kideak konprometitu daitezela gaizki 
sentiarazten diena ahots gora adieraztera.

Gehiago: ikasleren bat ez bada ausartzen jendaurrean esatera, 
bakarrik egin dezake kameraren aurrean, edo irakasleari esan 
diezaioke. 
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Inork ez du honetarako eskubiderik… 
Helburua: ikasleei gogoraraztea inork ezin diela behartu nahi 
ez duten zerbait egitera, ez indarrez ezta txantxetan edo asmo 
onez ere, nahi ez baldin badute. Ezetza ezetza da, norberak 
erabakitzeko eskubidea da.

Ideia nagusiak: denok dugu intimitaterako eta gure izaera 
askatasunean garatzeko eskubidea.

Baliabideak: koadernoa, arkatza edo boligrafoa.

Garapena: ikasleek egin dezatela sailkapen bat, hiru 
kategoriatan banatuta: “Zer ezin digun egin inork”, “zer ez 
zaigu gustatzen egin diezaguten” eta “zer dugu nahiago 
egin ez diezaguten”. Ikasle bakoitzak berea idatziko du, 
eta, amaitutakoan, bateratze-lana egingo dute. Aurreneko 
kategorian, honelako ekintzak idatziko dituzte: jo (nahiz 
eta jolasean izan), garrasi egin, xantaia egin, ezizenak jarri, 
txantxa itsusiak egin...; bigarrenean, ez dituzte hain ekintza 
larriak idatziko: alde batera utzi, ez entzun, festa batera ez 
gonbidatu...; eta, hirugarrenean, norberaren gai partikularrak 
idatziko dituzte: burua ukitu, familiakoen besarkadak jaso, 
gogoko ez dudan modu batera deitu, arropa erosi aldiz 
aurretik galdetu gabe, eskolako notak edo lagunekin izandako 
gatazkak beste pertsona batzuei kontatu... Denek izango 
dituzte berezitasunak, baina beste gauza askotan bat etorriko 
dira. 

Etxean: gurasoek onartu behar dute seme-alabak hazten ari 
direla eta gero eta askatasun handiagoa daukatela haiek nahi 
dutena aukeratzeko, betiere arauak errespetatzen badituzte. 
Hitz egin horri buruz. 

Gehiago: irakasleak berrikus dezala zerrenda eta egiazta 
dezala gauza bakoitza dagokion zutabean dagoela.

PC
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Benetako printze eta printzesen ipuinak. 
Ipuin ez-sexisten lehiaketa

Helburua: historian zehar emakumeek kontakizun 
tradizionaletan izan duten menpeko rola baztertzea, eta 
jabetzea nolako garrantzia duten ipuinek eta imajinario 
kolektiboak rolak betikotzeko.

Ideia nagusiak: genero-aurreiritziak desagerraraztea, 
tradizioarekin haustea eta emakumeak ahalduntzea.

Baliabideak: testu-prozesadorea duten ordenagailuak, 
tabletak, koadernoak eta boligrafoak.

Garapena: Literaturako edo Hizkuntzako saioan, ikasleek idatz 
dezatela ipuin bat; horretan, neskek zein mutilek protagonismo 
bera izateaz gain, berdintasunez tratatu beharko dute elkar. 
Desagerrarazi egin behar da literatura tradizionalak sortu duen 
emakumearen irudia, eta burutik kendu emakumeek, zoriontsu 
izateko, printze batek salba ditzan behar dutela (Errauskine, 
Edurnezuri, Loti Ederra eta abar). Ipuin klasiko bat moldatu 
daiteke, edo hutsetik hasi eta istorio berriago bat sortu.

Etxean: bilatu txikitako ipuinak eta aztertu genero- edo jatorri-
diskriminaziorik ote dagoen. Haur-garaiko filmak ere ikus 
daitezke, ikuspegi kritikoago batekin.

Gehiago: ikasgelan, antolatu eztabaida bat; neskek azaldu 
dezatela zergatik ez duten behar erreskatatuko dituen 
“printzerik”, eta mutilek esan dezatela ez dutela sentitu nahi 
“printzesa” bat erreskatatu beharraren presioa.
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Nork asmatu edo aurkitu zuen... ?
Helburua: gizon eta emakumeen arteko berdintasuna 
berrestea pertsona ospetsuen bidez. 

Ideia nagusiak: adimena, asmamena, ausardia... gizon zein 
emakumeen ezaugarriak izan daitezke. 

Baliabideak: kartoi meheak, arkatzak, margoak, erregela eta 
guraizeak.

Garapena: egin Trivial joko bat, gai hauei buruzko galderekin: 
asmakariak, aurkikuntzak, esaldi ospetsuak, ekintza ausartak, 
gizakion lorpenak eta talentuak... Ikasle bakoitzak jolaserako 
hiru galdera/erantzun ekarri beharko ditu, gutxienez. Adibidez: 
nork asmatu zuen lanbasa? Eta tipexa? Eta txupatxusa? Nor 
izan zen “Amets bat izan nuen...” izeneko berdintasunaren 
aldeko diskurtso ezagunaren egilea? Nork asmatu zuen 
Monopoly jokoa? Nork asmatu zuen fisio nuklearra? Nor iritsi 
zen lehenbizikoz Ilargira? Asma dezatela gizon ala emakume 
bat izan zen, estereotipoak hautsi eta ikus dezaten ez garela 
hain desberdinak.

Etxean: antolatu zinema-asteburu bat, eta ikusi gizonek zein 
emakumeek zuzendutako filmak. 

Gehiago: ikasleek aukera dezatela gizonezko eta 
emakumezko “idolo” bana, eta azaldu dezatela zergatik 
miresten duten. 
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Testu eta albisteen iruzkina: etxean geratzen 
diren gizonak

Helburua: badaude etxeko gizonak ere, seme-alabak 
zaintzeaz arduratzen direnak, eta lanera edo ikastera etxetik 
kanpo joaten diren emakumeak.

Ideia nagusiak: bizitza pertsonala eta profesionala uztartzea, 
eta genero-malgutasuna, lana eta familia bateragarri egiteko.

Baliabideak: tabletak, mugikorrak, ordenagailuak eta 
inprimagailua. Oinarri gisa, artikulu hau erabil daiteke 
(gaztelaniaz dago); dedo beste hau (nazioartekoa); baita hau 
ere, Pixarren Incredibles 2 filmaren proposamenak piztu duen 
eztabaida sozialaren ingurukoa. 

Garapena: bilatu erreportajeak, artikuluak eta elkarrizketak 
jakiteko zer bilakaera izan duen lanaren eta familiaren 
uztartzeak Europan azken hamarkada honetan; pentsaera-
aldaketa horri eta malgutasuna sustatzen duten lege berriei 
esker, gero eta ohikoagoa da gizonak zein emakumeak 
arduratzea etxeko lanez, bakoitzaren laneko egoeraren eta 
lehentasunen arabera: gizonak ere hasi dira etxeko martxaz 
arduratzen, aitatasun-baimenak hartzen, seme-alabak 
zaintzeko eszedentziak eskatzen...

Etxean: galdetu diezaietela gurasoei nola antolatu ziren haiek 
seme-alabak jaio zirenean eta nola moldatu ziren enpresarekin, 
baldin eta nonbait lanean ari baziren.

Gehiago: Europako iparraldeko herrialdeak oso aurreratuta 
daude gai honetan. Galdetu ikasleei zergatik uste duten han 
berdintasun handiagoa dagoela gizon eta emakumeen artean.

Nire bikotekide... espirituala
Helburua: beste pertsona batekin bateragarri izateko, 
sexualitatea beti ez da izaten faktore garrantzitsuena; beste 
ezaugarri batzuk ere erakartzen eta osatzen gaituzte. 

Ideia nagusiak: kideko arimak, interes komunak eta zaletasun 
berak.

Baliabideak: papera, boligrafoa eta mugikorrak.

Garapena: ikasle bakoitzak presta dezala galdeketa bat berari 
interesatzen zaizkion eta besteen gogoko ere izatea nahi lukeen 
gaiei buruz; gero, denek elkar elkarrizketatuko dute, galdeketak 
osatzeko. Ikasgelako neska-mutil guztiekin hitz egindakoan, 
emaitzak aztertu ditzatela eta esan dezatela norekin uste 
duten daukatela kidetasun eta bateragarritasun handiena. 
Hemen, kidetasunak ez du zerikusirik erakarpenarekin edo 
sexualitatearekin; izaerari, helburuei eta iritziei lotutako konexio 
bati buruz ari gara.

Etxean: gurasoek azaldu diezaietela seme-alabei zer gauza 
dituzten berdin eta zerk sorrarazten duen lotura berezia haien 
artean.

Gehiago: oraindik ez badakite zein den haien “bikotekidea”, 
egin ditzatela galderak ThisCrush sare sozialaren bidez, baina 
komentario positiboak baino ezin dituzte idatzi.
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Jolasak desabantailarekin
Helburua: berdintasunik eza ez da bidezkoa, eta, gainera, 
haren eraginez, bizitza ez da hain interesgarri eta dibertigarria. 

Ideia nagusiak: baldintza desberdinetan lehiatzeak ez du 
batere interesik edo zentzurik.

Baliabideak: pilotak, ateak, saskiak, zapiak, sokak, etab.

Garapena: Gorputz Hezkuntzako saioan, praktikatu hainbat 
kirol: futbola, saskibaloia, abiadura- eta erresistentzia-
lasterketak, beisbola, etab. Kirol bakoitzean, zenbait ikasle 
boluntariok parte har dezatela desabantailaren batekin 
(ikusi gabe, txingoka, besoak bizkarrean lotuta, bizkarka, 
takoidun oinetakoekin...). Jolasa ezin izango da ondo egin, 
eta gainerakoen nagusitasuna hain agerikoa izango denez, 
lehiaketak ez du interesik izango. Horrela ez da batere 
dibertigarria, ezta? Ikasgela edo maila arteko espazio batean 
ere egin daiteke, eta zailtasuna areagotu hainbat adinetako 
ikasleak nahastuz.

Etxean: antolatu mahai-jokoen lehiaketa bat. Jokalari batzuek 
abantaila handiagoarekin jokatuko dute, eta, beraz, irabazi 
egingo dute. Horrela, partidak ez du batere interesik izango. 

Gehiago: irakasleak ere desabantailarekin parte hartuko 
du. Helduek ere gogoan izan behar dute zer esan nahi duen 
baldintza okerragoetan lehiatzeak.
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Indarkeriak ez gaitu geldirik uzten 
Helburua: ez agertzea pasibo indarkeriaren aurrean, eta 
indarkeria oro gaitzesteko sentsibilizatzea.

Ideia nagusiak: indarkeria leku guztietan dago, inguratu 
egiten gaitu eta milaka forma hartzen ditu. Ez dezagun gure 
egunerokotasunean ere txertatu.

Baliabideak: ordenagailua eta Interneterako konexioa.

Garapena: ikasleek sor dezatela blog bat irakaslearen 
laguntzaz; taldeka antolatuko dira, eta, astero, taldeetako bat 
prentsako albiste nabarmen eta garrantzitsuenak bilatzeaz 
arduratuko da: genero-indarkeria, haurren aurkako 
indarkeria, gerrak, diskriminazioa, jokabide arrazistak eta 
homofoboak, etab. Zoritxarrez, gai horiei buruzko milaka 
artikulu argitaratzen dira egunero, eta ez dira alde batera 
utzi edo ahaztu behar. Arazoari aurre egiten eta indarkeria 
oro desagerrarazteko borrokan jarraitu behar dugu. DBHko 
gainerako mailen aurrean aurkez daiteke bloga, eta gaiari 
buruzko iruzkinak uztera animatu, sarean eztabaida sortzeko.

Etxean: jokabide koherentea izate aldera, gu geu etxean has 
gaitezke. Indarkeriarik ez etxean. Arazoak hitz eginez eta 
adostasunetara iritsiz baino ez dira konpontzen.

Gehiago: erreparatu nola tratatzen duten komunikabideek 
indarkeriaren gaia, eta ea sentsibilizazioa edo pasibotasuna 
eragiten duten edo modu sentsazionalistan erabiltzen duten; 
horretarako, aztertu izenburuak, argazkiak...

S
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Maitasunak berdin egiten gaitu 

Helburua: bi pertsonaren artean bikote-harreman bat 
dagoenean, biek berdinak izaten jarraitzen dute.

Ideia nagusiak: aurreiritziak eta aldez aurretik pentsatutako 
jokabideak alde batera uztea.

Baliabideak: kartoi meheak, boligrafoak, errotuladoreak eta 
margoak.

Garapena: Tutoretzako edo Etikako saioan, irakasleak galdera-
sorta bat egingo die ikasleei. Haiek prestatuta izan ditzatela 
“Bai” eta “Ez” dioten txartelak eta 1etik 10era arteko zenbakiak 
dituztenak, bikoteen artean izaten diren hainbat egoerari 
puntuazioa emateko. Galdera-sorta horretan, hauen moduko 
galderak egongo dira: “Utziko al zenioke zure bikotekideari 
lagunekin parrandan ateratzen?”, “Utziko al zenioke modu 
probokatzailean edo deigarrian janzten?”, “Maitasunaren 
izenean, barkatuko al zenioke egun batean errespetua galdu 
izana?”. “Maitatzea sufritzea da” edo “Jeloskor badago, 
maite zaituela esan nahi du” moduko esaldiak ere zalantzan 
jarri beharko dituzte, eta harremanen ikuspegi berdinzaleago 
batetik ikusi. Irakasleak erantzunak eta balorazioak jasoko 
ditu, eztabaida bat hasteko.

Etxean: berdintasunik gabeko egoera bat edo errespetu-
faltaren bat badago gurasoen artean, seme-alabek jakinarazi 
egingo diete. Denok sartzen dugu hanka, denok behar dugu 
laguntza.

Gehiago: gonbidatu eskolara genero-indarkeriaren 
aurkako elkarte edo erakunderen bateko kide bat, ikasleei 
aholkuak eman diezazkien bikote-harremanetako mugez eta 
errespetuaren eta berdintasunaren garrantziaz.
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Jokoen eta kirol minoritarioen olinpiar 
joko mistoak 

Helburua: genero- eta adin-aurreiritziak haustea. Denak gara 
berdin, denok ematen dugu berdin.

Ideia nagusiak: talde mistoak eta ikasgela arteko taldeak, 
neska-mutilek eta adin desberdineko ikasleek elkarrekin 
taldean lan egin dezaten.

Baliabideak: mahai-jokoak, rol-jokoak eta aukeratutako kirolak 
egiteko materiala.

Garapena: antolatu mahai-jokoen, rol-jokoen eta kirol 
minoritarioen olinpiar jokoak. Kirol horiek ez daitezela 
izan eskolan egin ohi direnak; horrela, kirol jakin batzuetan 
nabarmentzen diren ikasleek ez dute abantailarik izango. 
Xake, Scrabble edo Virus jokoen txapelketak antolatu 
daitezke, baita Los Hombres Lobo de Castronegro bezalako 
rol-jokoen edo eskolan normalean egiten ez diren kirolen 
partidak ere; badmintona, arku-tiroa edo petanka, adibidez. 
Maila desberdinetako ikasleek, neska zein mutil, taldeak osatu 
eta elkarren aurka lehiatuko dira.

Etxean: idatzi etxeko lanak papertxoetan, tolestu eta sartu 
poltsatxo batean. Familiako kide bakoitzak papertxo-kopuru 
bera hartuko du, eta egokitutako etxeko lanak egiteaz 
arduratuko da astebetez; berdin dio familiako kidearen adinak 
edo sexuak. Laguntza behar izanez gero, eskatu.

Gehiago: bakoitzak bere interesak eta abileziak ditu; hori dela 
eta, gauza desberdinak probatu behar dira, zer dugun gogoko 
eta zertan garen onak ikusi arte. Denok ez gara berdinak eta ez 
ditugu kirol berberak egin edo zaletasun berberak izan behar. 
Mundua oso anitza da.
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Pasatzen al du iragazkia? Emakumeak 
zineman

Helburua: genero-diskriminazioa leku guztietara iristen da, 
baita zinemara ere. Genero-diskriminazioa hautemateko test 
bat.

Ideia nagusiak: emakumeak zineman zer rol daukan aztertzea.

Baliabideak: Bechdelen testa eta testa egiteko filmak.

Garapena: Bechdelen testa, 1985ean sortua, film, telesail, 
komiki edo beste adierazpen artistiko batek genero-arrakalarik 
ez izateko gutxieneko estandarrak betetzen ote dituen 
ebaluatzeko metodo bat da. Bechdelen testa gainditzeko 
eta emakumea diskriminatzen ez duen filmtzat hartzeko, 
hiru parametro bete behar dira: gutxienez bi emakumezko 
pertsonaia egotea, bi emakumezko pertsonaia horiek uneren 
batean elkarri hitz egitea, eta elkarrizketa hori gizon bati 
buruzkoa ez izatea. Egin testa gainditzen duten filmen zerrenda 
bat. 

Etxean: etxean ikusten diren film eta telesailen % 50ek 
Bechdelen testa gainditu dezala. 

Gehiago: egin testa gainditzen duten telesailen eta komikien 
zerrenda bat.
 

Praktikatu “zapla” mentala
Helburua: beti ez da erraza izaten adierazi nahi duguna 
esatea, baina dena ikas daiteke ahaleginduz gero.

Ideia nagusiak: pentsatu eta sentitzen duguna adieraztea; 
errespetutsuak izatea, baina baita argiak eta irmoak ere.

Baliabideak: arbel digitala, tableta eta mugikorrak.

Garapena: eraso-, jazarpen- edo diskriminazio-egoerak 
eragozteko, zer pentsatzen eta sentitzen dugun eta zerekin 
ez gauden ados hitzez adierazi behar dugu. “Ez zirikatu”, 
“mesedez, ez ukitu, ez isekarik egin, ez garrasi egin”, etab. 
Beti ez da erraza izaten; hori dela eta, ikasleek antzeztu 
ditzatela horrelako egoerak kideekin, eta grabatu eta ikus 
dezatela gertatutakoa, nahikoa irmotasunez egiten ote duten 
aztertzeko.

Etxean: helduekin ere ikasi egin behar da jazarpen-egoerak 
geldiarazten. Praktikatu gurasoekin.

Gehiago: konfiantza gehiago hartzen joateko eta gure 
diskurtsoa zabaltzeko, Youtuben ehunka bideo daude 
jazarpen-egoeretan argi eta garbi ezetz esaten ikasteko.
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Joko Paralinpikoak, inork aipatzen ez 
dituen horiek
IRAUNKORTASUNA

Helburua: nork bere burua hobetzea, adiskidetasuna, 
inkonformismoa eta esfortzua balioestea. Desabantailei beste 
gaitasun batzuekin aurre egiten dieten pertsonak. 

Ideia nagusiak: Joko Paralinpikoen historiari buruzko 
informazioa bilatzea.

Baliabideak: arbel digitala, ordenagailuak, tableta, 
Interneterako konexioa, inprimagailuak eta kartoi meheak.

Garapena: Gorputz Hezkuntzako saioan, neska-mutilek egin 
dezatela Joko Paralinpikoei buruzko lan bat: jatorria, historia, 
markak, diziplinak, kirolari onenak… Inprimatu dezatela 
informazioa, itsats dezatela kartoi meheetan eta zintzilika 
dezatela eskola osoan, denek izan dezaten haien berri. 
Nahiz eta ez diren lehiatzen Joko Olinpikoetako baldintza eta 
kategoria berberetan, zenbateko audientzia izaten duten eta 
zenbat jendek jarraitzen dituen azter daiteke. Zer balentria 
da handiagoa: indarrarekin eta gaitasunekin lortzen dena 
(entrenamenduaz eta ahaleginaz gain) edo desgaitasun 
batetik abiatzen dena? Joko Paralinpikoen Eguna antola 
daiteke, eta bideoak proiektatu, erakusketa bat jarri, atletaren 
bat gonbidatu...

Etxean: bilatu Youtuben Joko Paralinpikoen bideoak eta ikusi 
familian.

Gehiago: Special Olympics delakoei buruz ere hitz egin 
daiteke (desgaitasun psikikoak dituzten atleten jokoak dira), 
adimen desberdin batekin jaio eta laguntza eta integrazioa 
behar dituzten pertsonen bizimodura hurbiltzeko. 
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Elikadurak ere eragiten du berdintasunik eza   
IRAUNKORTASUNA

Helburua: seguruenik inoiz ez lukete pentsatuko, baina 
elikadurak berdintasunik eza gero eta handiagoa eragiten 
du, produktu osasungarriak gero eta garestiagoak edo lortzen 
zailagoak baitira. Halakorik ez gertatzeko moduak bilatu behar 
dira. 

Ideia nagusia: elikadura osasungarria denon eskura.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak eta mugikorrak.

Garapena: kalitate oneko elikagaiak gero eta garestiagoak 
dira, eta zenbait familiak ezin dituzte erosi; hala eta guztiz ere, 
ezin zaio uko egin ondo jateari. Bilatu errezeta merke baina 
osasungarriak. Adibidez, ale, egoskari eta barazki gehiago 
sar daitezke eguneroko dietan, eta haragi eta arrain gutxiago, 
garestiagoak baitira. 

Etxean: komentatu gurasoekin asteko erosketek zenbat balio 
duten eta erositako gauzak osasungarriak ote diren. Aztertu 
erosketa merke, osasungarri eta ekologikoagoak egin ote 
ditzakezuen.

Gehiago: errezetak bilatu eta gero, eskolan sukalderik baldin 
badago, haietako batzuk presta daitezke.

Berdintasunari buruzko dilema handien 
tutoretza. 
A ZER DILEMA! 

Helburua: eztabaida eta hausnarketa kolektiboa sustatzea 
eguneroko egoeretan oinarritutako dilema etiko errazen bidez. 
Heldutasun-maila desberdinak bereiztea, beldurretik hasi eta 
norberekeriara arte, besteengandik arreta jasotzeko itxaropena 
eta justizia.

Ideia nagusiak: dilema etikoak.

Baliabideak: “Bakarrik utzi nauzu”, “Badirudi gogoko 
nauela” eta “Maitatzea sufritzea al da?” dilemak. 
Interesgarriak izan daitezke, halaber, “Alvaro egundokoa da” 
eta “Laneko bikotekidea” dilemak.

Garapena: proposatutako dilemetako bat planteatu daiteke 
ikasleen parte-hartzea pizteko. Enuntziatua irakurri ostean, 
denek bat-batean erantzun behar dute nola erreakzionatuko 
luketen edo zer egingo luketen. Behean daude jasota 
erantzun-mota desberdinak, eta heldutasun etikoaren lau 
mailetako batean kokatzen dira; mailaketa hori Manuel Segura 
pedagogoaren proposamenaren interpretazio bat da, eta 
proposamen hori, era berean, Kohlberg eta Piagetek egindako 
gizakien hazkunde etikoaren eta moralari buruzko teorietan 
dago oinarrituta.

Etxean: “A zer dilema!” web-orrian sartu eta erronka etiko 
batzuk egin ditzakezue elkarrekin, kasu bakoitzean soluziorik 
“helduena” proposatuz.

Gehiago: askoz ere dilema pertsonal gehiago dituzue “A zer 
dilema!” hemerotekan.  
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Gisakoen arteko harremanak aztertzea
IRAKASLEEN EBALUAZIO-TUTORETZ

Helburua: irakasleak ezagutzak transmititu behar ditu, baina 
hori bezain garrantzitsua da ikasleak ondo ezagutzea eta 
haien arteko harremanak kontrolpean izatea.

Ideia nagusiak: kontrolatzea, zuzentzea, laguntzea, konfidente 
izatea eta adi egotea.

Baliabideak: A1 neurriko kartoi mehea, boligrafoak edo 
koloretako arkatzak.

Garapena: egin taula bat ikasle guztien izenekin, eta saiatu 
deskribatzen nork daukan harreman estuena norekin eta 
zer-nolakoa den harreman hori: berdintasunezkoa, ona, 
mirespenezkoa, laguntasunezkoa, nagusitasunezkoa, 
txantxak egitekoa, jazarpenezkoa, diskriminaziozkoa... 
Koloreak erabiliz sortu kode bat, harreman horiek ahalik eta 
modu azkarrenean ulertu ahal izateko, taula ikusi bezain laster. 
Osatzeko, programako bertako jarduerak erabil daitezke, eta 
taulan jaso nola portatu diren, nork parte hartu duen eta nork 
ez, zer komentario egiten dizkioten elkarri eta zer tonutan; 
modu horretan, talde-harremanen dinamika igarri daiteke.

Etxean: guraso-bileretan, erakutsi taula gurasoei, hobeto uler 
ditzaten ikasgela barruko harreman-dinamikak.

Gehiago: sortu talde-terapiak harreman toxikoak aldarazteko 
eta erasozko edo jazarpenezko jokabide oro desagerrarazteko. 
Hemen ikus daiteke nola malgutu ikasleen arteko dinamikak 
ikasgelako talde naturalak aldatuz. 

34
Zer egingo zenuke bakarrik sentituko 
bazina? 
KAZETARI EGUN BATEZ

Helburua: nerabezaroan, zenbaitetan, bakarrik egon nahi 
izaten da, baina inoiz ez dira alde batera utzi behar harreman 
pertsonalak. Azaltzea gazte batzuk haurren babeserako 
sisteman hazten direla, familia edo sarerik ez daukatelako eta 
besteen beharra dutelako.

Ideia nagusiak: benetako lagunak izatea, esperientzia eta 
adin desberdinekoak, lagun egin, aholkuak eman eta bizipenak 
gurekin parteka ditzaten nahi eta behar dugunean.

Baliabideak: ordenagailuak, Internet eta mugikorrak.

Garapena: ikasleek idatz dezatela erreportaje bat bakardadeari 
eta jendeak bakarrik ez egoteko hartzen dituen neurriei buruz: 
elkarteren batean izena eman, bizilagunekin hitz egin, lagunekin 
harremanetan jarri (aurrez aurre, telefonoz, sare sozialen 
bidez...). Elkarrizketa ditzatela adin eta profil desberdineko 
pertsonak, eta txerta ditzatela adierazpenak, gertukoagoa eta 
errealagoa izan dadin.

Etxean: gurasoek egin dezatela sare pertsonalen organigrama 
bat. Gazteak zirenetik sare horien parte izan diren pertsona 
guztiak jar ditzakete.

Gehiago: antolatu eztabaida bat ikasgelan, eta erabaki 
sare sozialak sare pertsonalak ote diren eta haiek erabiltzea 
onuragarria den ala ez.
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Berdintasuna eta desoreka munduan
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Seguruenik noizbait entzungo zenuten “garatzeko 
bidean dauden herrialdeak” terminoa. Herrialde horiek 
atzerapen ekonomiko eta sozial handia dute, emakumeen 
askatasunak eta eskubideak mugatuta dituzte, eta ez 
dituzte ondo onartzen beste kultura, erlijio eta joera sexual 
batzuk. Gainera, oso zabalduta daude analfabetismoa, 
elikagaien urritasuna, osasun publikoaren gabeziak 
eta etxebizitza prekarioak, oso urriak dira etorkizuneko 
aukerak, eta bizi-itxaropena laburra da. Beste aldean daude 
giza garapenaren maila altua lortu duten herrialdeak eta, 
aberastasunaren nolabaiteko banaketa, osasungintza, bizi-
itxaropena eta zerbitzuen kalitatea direla-eta, bizi-estandar 
altuak dituztenak. Herrialde batzuen eta besteen artean 
alde handia dago, ehunka desberdintasunen eraginez. 

Orduan, nola iritsi gara egoera triste eta bidegabe honetara? 
Nola heldu gara lehen eta bigarren mailako herrialdeak 
bereiztera? Zergatik herrialde batzuetan botatzen dira 
janari-tonak zaborretara eta beste batzuetan daude 
haur elikatu gabeak? Nola izan liteke Europan bizi diren 
pertsonen bizi-itxaropena Afrikako herrialde batzuetan bizi 
direnena baino ia 30 urte luzeagoa? Zergatik ez ditugu 
denok jasotzen txerto berberak, sendagai berberak, osasun-
zerbitzu berberak, denok osasunerako eskubide bera baldin 
badugu? Herrialde garatuenek bazter utzi edo sustatu egin 
dute desoreka hori, kolonizazioa baliatuz, baliabide natural 
ugariak eta eskulan merkea aprobetxatuz eta ustelkeria 
erabiliz; horrela, atzerapena eta mendekotasuna eragin 
dituzte, eta ez da batere erraza egoera horretatik ateratzea. 

Aldeak hain direnez handiak (ekonomikoak, sozialak, 
politikoak, eta eskubide eta askatasunei lotutakoak), 
herrialde horietako pertsona askok (Siria, Somalia, Nigeria, 
Kongoko Errepublika Demokratikoa) ezinezko bidaiei ekiten 
diete, haien bizia eta seme-alabena arriskuan jarriz, familia 
atzean utzita eta aurrezki guztiak erabiliz, Lehen Mundura 
iritsi eta bizi hobe bat izateko. Zuk nahi duzun hori bera 

nahi dute haiek ere: arriskurik gabe bizi, jan, eta osasun-
zerbitzuak, oinarrizko askatasunak, hezkuntza eta bakea 
izan. Baina hori guztia ezinezkoa da haien jaioterrian. 

Noski, guk ere gauza bera egingo genuke egoera horretan 
egongo bagina, baina aldi baterako irtenbide bat da, 
inperfektua, eta ez etorkizuneko konponbide bat. Irtenbiderik 
onena litzateke bakea, ekonomia eta garapena herrialde 
guztietan berdintzen joatea, pertsona guztiek beteta izan 
ditzaten elikadurari, segurtasunari eta osasunari lotutako 
oinarrizko premiak eta bermatuta eskubideak, hezkuntzara 
sarbidea eta bizitza duina. Zoragarria izango litzateke dena 
justuagoa eta berdinzaleagoa izatea, munduan horrenbeste 
sufrimendu eta desberdintasun ez egotea, ezta? 

Baina, nola eraiki dezakegu horrelako mundu bat? Posible 
al da? Gure esku al dago? Halabeharrezkoa al da? Inolaz 
ere ez, beti dago itxaropena. Desberdintasunak ez dira 
geografiaren, klimaren, baliabideen edo ohituren ondorio; 
norbanakoez ari garenean bezala, horiek ezaugarriak baino 
ez dira. Herrialde horietan guztietan pertsonak daude, 
biologikoki eta psikologikoki berdinak direnak, moldatu 
eta biziraun nahian. Desberdintasuna da, pertsona arteko 
harremanak beharrean, herrialde artekoak eraiki behar 
direla. Egin al dezakegu zerbait harreman horiek hobetu 
daitezen? Hein batean, bai. Hasteko, hemendik aurrera 
familia bat garela imajina dezakegu; familia horretan, 
denok hazi behar dugu neurri berean, denok jan behar 
dugu berdin, eta denok izan behar dugu aukera gizateria 
osoaren aurrerabide kolektiboan laguntzeko. Bai, gure 
aukera eta erabakiekin baldintza hori jartzen badugu eta 
bete dadin eskatzen badugu, pertsona babesgabe horiek 
guztiak defendatzen baditugu eta min gehiago egin ez 
diezaieten eskatzen badugu, agian, egun batean, mundua 
berdinzaleagoa izango da. Egunen batean desio hori egia 
bihur dadila!

Berdintasuna eta desoreka munduan

Lehen zikloa 

Goi-zikloa 

Iraunkortasuna

Dilemak

Kazetari egun batez 

Irakasleak
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Esperantoa, berdintasunerako hizkuntza 
unibertsal baten utopia 

Helburua: esperantoari, haren jatorriari eta historiari buruzko 
informazioa bilatzea.

Ideia nagusiak: berdintasuna hizkuntzaren bidez; elkar 
ulertzeko, hizkuntza berean hitz egin behar da. Hizkuntza bat 
menderatzea, inposaketa-modu edo nagusitasun-posizio bat.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak eta Interneterako 
konexioa.

Garapena: Balioetan Hezteko, Hizkuntzako edo Historiako 
saioan, esan ikasleei bilatzeko esperantoari buruzko 
informazioa; Lurreko biztanle guztiek hitz egin eta elkar 
ulertzeko asmaturiko hizkuntza bat da. Hizkuntzak hainbat 
herrialdetako kulturaren, historiaren eta tradizioaren parte 
dira, eta aberastasun kultural garrantzitsua, baina, batzuetan, 
berdintasunik eza eragiten dute, ez baitigute elkar komunikatzen 
uzten. 

Etxean: ikusi filmak jatorrizko bertsioan, beste hizkuntza 
batzuk entzuteko eta esaten digutena ulertzen ez dugunean 
zer sentitzen den jakiteko.

Gehiago: esperantoaren historiaren berri jakin eta gero, aztertu 
zergatik ordezkatu duen ingelesak eta bihurtu den hizkuntza 
unibertsal. Zer beste hizkuntzak dituzte hiztun gehien? Zein 
izan daiteke egoera etorkizunean?
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Fakzioak
Helburua: pentsatzea eta aukeratzea zein izan litekeen 
bakoitzaren bokazioa/lanbidea, norberaren interesak, oraingo 
abileziak eta aldaketetara egokitzeko gaitasuna kontuan 
hartuta. 

Ideia nagusiak: bokazioa, abileziak, interesak, lanbide batean 
aritzeko gaitasuna eta malgutasuna.

Baliabideak: arbel digitala, telebista eta jarduera honetan 
aipatzen diren liburuak: The Hunger Games eta Divergent 
sailak.

Garapena: nazioartean arrakasta handia izan duten The 
Hunger Games eta Divergent film-sailetatik abiatuta 
(liburuak zinemara egokitu dituzte), ikasleek azter ditzatela 
bi lanetako fikziozko gizarteak; haietan, biztanleak fakziotan 
banatuta daude, norberaren talentuen edo lanbide/bokazio 
jakinen arabera. Banaka jarrita, ikasleek imajina dezatela bi 
istorio horietakoren bateko protagonistak direla, eta sailka 
dezatela beren burua fakzio edo distritu batean. Arrazoitu 
dezatela erabakia. Ondoren, osatu ditzatela taldeak fakzioka. 
Talde horiek bat al datoz ikasgelan berez dauden lagun-
taldeekin? 

Etxean: filmak ikusi ez badituzte, sareko bideoklub batetik 
deskargatu eta familian ikus ditzakete.

Gehiago: polifazetikoak garenez, ikasleak beste fakzio edo 
distritu batean jar daitezela. Zein aukeratuko lukete, lehen 
aukeraz gain? Beste aukerarik proposatzen ez badute, azaldu 
dezatela zergatia.
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Koloreak eta kulturak

Helburua: kultura bakoitzak bere ezaugarri eta berezitasunak 
ditu hainbat arlotan, baita koloreen sinbologiari dagokionez 
ere.

Ideia nagusiak: sinboloak eta kultura, balioak, uneak eta 
kolore bati lotutako sentimendu bereziak (dolua, inozentzia, 
ezkontza, luxua, oldarkortasuna, bakea...).

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, Interneterako konexioa, 
argazkiak paperean, egunkariak, aldizkariak eta guraizeak.

Garapena: Balioetan Hezteko edo Historiako saioan, ikasleak 
jar daitezela taldeka eta aukera dezatela gai bat: jaiotza, 
ezkontza, heriotza, zoriontasuna, bakea, luxua... Gero, 
azter dezatela zer kolorerekin sinbolizatzen diren hainbat 
herrialdetan. Esate baterako, zer kolorerekin identifikatzen da 
dolua? Gure herrialdean, kolore beltza baliatzen da; Antzinako 
Egipton eta Erromatar Inperioan, gorriz janzten ziren; Txinan 
edo Japonian, zuriz janzten dira... Horrela, leku bakoitzean 
gauza bakoitza zer kolorerekin lotzen den jakingo dute. Azkenik, 
pentsatu zer desberdintasun kultural dauden sentimenduen 
edo bizitzako une garrantzitsuen antzekotasunari dagokionez; 
denok berdin sentitzen eta bizitzen ditugu, berdin dio nongoak 
garen.

Etxean: familiek ere izaten dituzte gogoko koloreak, kolore 
kutunak, edo zorte txarra ekartzen dutela uste dutenak. Hitz 
egin gurasoekin horri buruz.

Gehiago: gehiago sakondu nahi bada, kultura bakoitzean 
zenbakiek zer esanahi duten azter daiteke.
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Beti dago berdintasunerako lehen aldi bat...
Helburua: lehenengo aldiz emakumeek bozkatzea, 
esklabotza abolitzea, homosexualen eskubideak 
aldarrikatzea, bakea sinatzea... 

Ideia nagusiak: egindako bidearen inguruan hausnartzea; 
orain denak agerikoa dirudien arren, erronka gogorra izan da 
honaino iristea.

Baliabideak: ordenagailuak, tabletak, Interneterako konexioa 
eta historia-liburuak.

Garapena: Historiako edo Tutoretzako saioan, ikasleak jar 
daitezela taldeka eta presta dezatela erakusketa bat munduko 
berdintasunik ezaren aurka zerbait egitea lortu zen lehen 
aldiez: emakumeek botoa eman ahal izan zuten lehen aldia, 
arraza beltzeko eta zuriko pertsonak garraiobide berean 
elkarren ondoan joan ahal izan ziren lehen aldia; bikote 
homosexualak ezkondu ahal izan ziren lehen aldia, etab. 
Gero, DBHko gainerako ikaskideen aurrean azaldu dezakete, 
edo erakusketa bat antola daiteke ikastetxeko gune komunetan 
(korridoreak, atariak, jantokia), ahalik eta jende gehienak ikus 
dezan.

Etxean: galdetu diezaietela aitona-amonei gogoan dituzten 
berdintasunaren aldeko lehen aldiez. Bereziki interesgarria da 
familiako emakumeei ahotsa ematea, gizartean duten rolaren 
aldaketa guztiak nola bizi izan dituzten jakiteko.

Gehiago: alderatu Mendebaldeko herrialdeak eta Hirugarren 
Mundua deritzonekoak. Azken horietan askoz ere bide 
luzeagoa dute aurretik berdintasunaren alorrean. Esate 
baterako, aztertu zer eskubide dituzten emakumeek hainbat 
herrialdetan, edo zer tratu jasotzen duten homosexualek (leku 
askotan legez zigortuta dago). 
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“Nola egin” bloga
Helburua: pertsona independentea, bere burua aski duena 
eta bere kabuz moldatzen dakiena izatera iritsi behar dugu. 
Egunerokoan, gauzak norbere kabuz egiteko abileziak behar 
izaten ditugu, hala nola koadro bat zintzilikatzeko edo bizikleta 
bat konpontzeko, ez baikara beti besteen laguntzaren zain 
egongo.

Ideia nagusiak: denok gara denetik egiteko gai, berdin dio 
generoak. Ez dago aitzakiarik.

Baliabideak: mugikorraren edo tabletaren kamera eta edizio-
programa.

Garapena: ikasleek sor dezatela blog/wiki bat; haiek izango 
dira protagonistak, eta, genero-bereizketarik egin gabe, 
autonomo izateko egiten jakin beharreko gauzak nola egin 
azalduko dute, hala nola banku-kontu bat irekitzen, pasaportea 
egiten, garbigailua martxan jartzen, arrautzak frijitzen, pizzak 
labean sartzen, ura irakiten, komuneko zisterna edo pertsiana 
bat konpontzen, bonbillak aldatzen edo zulatutako gurpil bat 
konpontzen. Jarraibide horiek denen eskura egongo dira, 
behar dituztenerako. 

Etxean: gorde astean ordu batzuk helduek dakitena seme-
alabei azaldu diezaieten. Idatz dezatela dena koaderno batean.

Gehiago: laburbildu blogeko informazioa gidaliburu praktiko 
batean, eta maketatu, inprimatu eta banatu DBHko eta 
Batxilergoko gainerako ikaskide guztiei. Helduei ere eska 
dakieke laguntza, hala nola irakasle, guraso eta familiakoei, 
eta haien eguneroko trikimailuak erakusteko esan.

Berdintasunaren wikia
Helburua: berdintasunaren, aniztasunaren eta diskriminazioaren 
inguruko termino eta kontzeptuetan sakontzea.

Ideia nagusiak: hiztegia zabaltzea, zuzentasunez hitz egitea 
eta termino konplexu batzuk ulertzea.

Baliabideak: entziklopedia, ordenagailua, tableta, Interneterako 
konexioa eta inprimagailua.

Garapena: denen artean, sor dezatela hiztegi bat hainbat 
kontzepturen definizio eta adibideekin, hala nola berdintasuna, 
segregazioa, diskriminazioa, arrazakeria, feminismoa, 
matxismoa, babesa, bidegabekeria, xenofobia, apartheida, 
gizarte-bazterketa, zaurgarritasuna, pobrezia... Berdintasunik 
ezaren aurka borroka egiteko, ondo jakin behar dugu zertaz ari 
garen hizketan.

Etxean: gurasoen laguntzarekin, bilatu ditzatela termino horiek 
prentsako artikuluetan, testuinguruan jartzeko.

Gehiago: prestatu sakelako hiztegi txiki bat termino horien 
guztien definizioekin, eta inprimatu eta eraman dezatela etxera 
beti gogoan izateko. 
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Nork agintzen du hemen?
Helburua: aztertzea zer genero, arraza edo gizarte-klase den 
nagusi erakunde politiko eta enpresa handietan. Desoreka 
eta interesak nola ordezkatzen diren ikustea, zalantzan jartzea 
egoera horretara garamatzaten sistemak eta berdinzaleagoak 
izateko moduak proposatzea.

Ideia nagusiak: boterea eta generoa. Enpresak, gobernuak, 
erakundeak, sariak, aintzatespenak, testuliburuetako 
pertsonaiak...

Baliabideak: ordenagailuak eta estatistikak egiteko programa 
informatikoa.

Garapena: Historiako edo Matematikako saioan, ikasleek iker 
dezatela zer genero, arraza, gizarte-klase, hezkuntza eta jatorri 
duten enpresa eta bankuetako presidente eta zuzendariek, 
estatuburu eta gobernuburuek, ministroek, nazioarteko 
ordezkariek, ikerketa- eta kultura-alorreko sarituek... 
Informazio horrekin, egin ditzatela estatistika-grafikoak, 
eta, ondoren, azter ditzatela emaitzak. Beste aukera bat da 
aztertzea zer presentzia, kultura eta jatorri duten historiako 
testuliburuetan ageri diren gizon eta emakumeek, munduko 
historia nork eta nola azaltzen digun eta zer joerarekin iristen 
zaigun ondorioztatzeko. 

Etxean: gurasoek esan diezaietela seme-alabei zenbatetan 
egin duten lan emakumezko baten aginduetara, zuria ez beste 
arraza bateko norbaiten aginduetara, katolikoa ez beste erlijio 
bateko norbaiten aginduetara...

Gehiago: generoari, arrazari eta gizarte-klaseari lotutako 
kuotak gero eta gehiago ezartzen dira, berdintasunik ezaren 
aurka borroka egiteko. Antolatu eztabaida bat gobernu-
postuetan gizon- eta emakume-kuotak jartzearen inguruan. 
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Hemen geldituko zinateke? 
Helburua: egoera larri eta zailetan dauden pertsonen lekuan 
jartzea, ulertzeko zergatik diren jaioterritik ihes egin eta bizitza 
arriskuan jartzeko gai.

Ideia nagusiak: enpatia, imajinazio-ariketa bat egitea beste 
pertsona batzuen errealitatera hurbiltzeko. Babesa eta 
erbestea.

Baliabideak: aulkiak, mahaiak, plastikozko mailua edo tinbrea.

Garapena: gerra batean, gosete batean edo gizakion oinarrizko 
eskubideak errespetatzen ez dituen diktadura batean egongo 
bagina, zer egingo genuke? Ihes egingo genuke gure jaioterritik 
etorkizun hobe baten bila joateko, edo gelditu egingo ginateke 
gauzak aldatzen eta gure herrialdearen egoera hobetzen 
saiatzeko? Banatu ikasleak bi taldetan: batzuk emigratzearen 
aldekoak izango dira, eta besteak kontrakoak. Talde bakoitzak 
bere arrazoiak eman ditzala, eta moderatzaile batek zuzendu 
dezala eztabaida.

Etxean: ikusi albistegia familian eta komentatu errefuxiatu edo 
etorkinei buruzko albisteak. Zer iritzi dute gurasoek? 

Gehiago: saiatu etorkin edo errefuxiatu batekin harremanetan 
jartzen, haren historiaren eta esperientziaren berri jakiteko: 
zergatik erabaki zuen jaioterritik ihes egitea? Zer zailtasun 
izan zituen helmugara iritsi arteko bidean? Nola egokitu da 
harrera-herrialdera? Oso gomendagarria eta hunkigarria da 
Ousman Umarren historia: Espainia eta Ghana elkartu ditu, 
GKE bat sortuz Ghanako etorkizuneko belaunaldien hezkuntza 
hobetzeko.

S
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Ikastetxeko eta auzoko/herriko gazteen 
kontseilua 

Helburua: berdintasunaren alde borrokatzeko, bide egokien 
bidez entzunarazi behar da norbere burua.

Ideia nagusiak: parte hartzea, eskubideen alde borrokatzea, 
gure inguruko bizitza sozial eta politikoan esku hartzea gauzak 
hobetzen laguntzeko.

Baliabideak: ordenagailuak, Interneterako konexioa eta 
tabletak.

Garapena: ikasleek egin dezatela gazteriaren berdintasuneko 
edo berdintasunik gabeko egoera hobetzeko proposamenen 
zerrenda bat. Bilatu dezatela informazioa Interneten, eta jakin 
dezatela ikastetxetik hurbil dagoen zer elkarte edo erakundek 
jaso eta kudea ditzakeen haien proposamenak; auzoko 
kontseiluak, hiriko erakundeak edo autonomia-erkidegokoak 
izan daitezke. Gero, prestatu dezatela idatzi bat entitate 
bakoitzarentzako eskaerekin, eta proposa diezaietela haietara 
bisitan joatea edo topaketa batean parte hartzea, haien 
ikuspuntua ere entzuna izan dadin. Entzuna izatea eskubide 
bat da.

Etxean: familiak bizilagunen arteko berdintasunik ezak 
murrizteko proposamenak aurkez ditzake auzoko elkartean.

Gehiago: ikasleen artean aukera ditzatela ikasgelako 
ordezkariak, bitartekari-lana egin dezaten elkarte, erakunde 
eta abarrekin.
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Talentudun emakumeak 
Helburua: generoagatik aintzatetsiak izan ez ziren eta kontuan 
hartuak izateko borroka egin behar izan zuten emakumeen 
adibideak bilatzea.

Ideia nagusiak: emakumearen papera aldarrikatzea, hainbat 
mendez gutxietsi egin baita gizonaren paperaren azpitik jarriz.

Baliabideak: Big Eyes, Maudie, Hidden Figures eta Marie 
Curie filmak, besteak beste.

Garapena: antolatu zineforum bat film horietako bat ikusteko; 
emakumeen garrantzia aldarrikatzen dute, haien lorpen 
zientifiko, sozial, politiko eta artistikoengatik. Emakume asko 
ez ziren aintzatetsiak izan edo zailtasun handiak gainditu behar 
izan zituzten. Filma ikusi eta gero, ikasleek eztabaida dezatela 
zer neurri hartu beharko liratekeen egungo gizartean ez dadin 
generoagatik diskriminaziorik egon eta gizon-emakume guztiek 
beren potentzial osoa garatzeko aukerak izan ditzaten.

Etxean: eman garrantzia ama eta amonen lanari (etxetik 
kanpo eta etxean bertan egiten dutena), haiek nahi duten 
modura ospatuz.

Gehiago: jarraitu emakumeei garrantzia ematen, eskolako 
liburutegian atal berezi bat sortuz emakumeek idatzitako 
lanentzat. Hona hemen ideia batzuk. 
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Utopia, mundu bat berdintasunean 
Helburua: imajinatzea nolakoa izan litekeen berdintasuna 
nagusi den mundu bat. Zaila da utopia hori betetzea, baina, 
zalantzarik gabe, mundu hobea izango litzateke.

Ideia nagusiak: imajinatzea nola funtzionatuko lukeen egungo 
gizarteak ez balego berdintasun ezarik planetako biztanle 
guztien artean. 

Baliabideak: ordenagailua, tableta, inprimagailua, papera, 
boligrafoak eta margoak.

Garapena: Hizkuntzako edo Literaturako saioan, antolatu ipuin 
edo kontakizun laburren lehiaketa bat. Hau izango da gaia: 
“Utopia, mundu bat berdintasunean”. Gai interesgarri horrekin, 
ikasleek istorio zoragarriak idatziko dituzte, seguru. Antolatu 
herri-epaimahai bat DBHko 1. mailatik 4. mailara arteko neska-
mutilekin (berdina izan dadila nesken eta mutilen kopurua), eta 
haiek aukera ditzatela irabazleak.

Etxean: eskolako ipuin-lehiaketan parte hartzeaz gain, 
gurasoekin escritores.org web-orria kontsulta daiteke; 
literatura-lehiaketak argitaratzen dira bertan. Bila dezatela 
gazteentzako ipuin-lehiaketa bat, seme-alabek beren ipuinekin 
parte har dezaten.

Gehiago: istoriorik onenak herriko edo autonomia-erkidegoko 
beste ipuin-lehiaketa batzuetara aurkez daitezke.

Historia, nork kontatua? 
Helburua: oso garrantzitsua da historia hainbat ikuspuntutatik 
azaltzea, kritikoa eta objektiboa izateko. Herri menderatzaileen, 
garaileen, klase agintarien, gizonen... ikuspuntutik kontatu 
izan da beti. Baina merezi du beste ahots batzuk ere entzutea, 
munduaren eta bizitzaren parte baitira.

Ideia nagusiak: aztertzea, besteen lekuan jartzea eta gauzei 
beste ikuspuntu batetik begiratzea.

Baliabideak: bideo-kamera, tableta eta edizio-programa.

Garapena: pertsona bakoitzak modu batean edo bestean 
ikusten du errealitatea, zer pentsatzeko modu duen, zer 
ideologia, zer pertsona inguruan... Gainera, komunikabide, 
liburu, zinema eta abarren bidez iristen zaizkigun albisteek 
gertakarien bertsio bat baino ez digute kontatzen. Taldeka 
jarrita, ikasleek aukera dezatela une historiko garrantzitsu 
bat eta grabatu ditzatela profil sozial, politiko eta ideologiko 
desberdineko pertsonak hari buruz hizketan. Bakoitzak 
gertatutakoaren bertsio bat izango du.

Etxean: gurasoek lagun diezaietela seme-alabei hobeto 
ulertzen zer ideia sozial, ekonomiko eta filosofiko dituzten, oro 
har, gaur egun gure herrialdean gobernatzen duten alderdi 
politiko garrantzitsuenek.

Gehiago: erosi eguneroko prentsa jeneralista eta aztertu nola 
tratatzen duen egunkari bakoitzak albiste bera. Zergatik uste 
dute denek ez dutela gaiaren bertsio bera ematen?
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Eguneko zentroak, berdintasunik eza 
orekatu nahian    
KAZETARI EGUN BATEZ

Helburua: komunikabideen bidez iristen zaizkigun errealitateen 
inguruan ikertzea, gugandik oso hurbilekoak izan arren.

Ideia nagusiak: jakitea nola bizi diren zentroetan behar 
bereziak dituzten edo pobrezia-egoeran dauden pertsonak eta 
zer egin daitekeen haien bizitza hobetzeko.

Baliabideak: tableta, ordenagailuak eta mugikorrak.

Garapena: taldeka, ikasleek idatz dezatela erreportaje bat 
babesgabetasun-egoeran dauden haurrak artatzen dituzten 
lekuei buruz. Kontsultatu hemen Aldeas Infantiles SOSek 
egiten duen lana, edo bilatu zer lan egiten den egoera sozial 
eta ekonomiko prekarioetan dauden pobreekin, etorkinekin eta 
errefuxiatu politikoekin; herri batean biziz gero, ikasleak jar 
daitezela harremanetan zentroarekin Internet bidez, eta saia 
daitezela zentroko zuzendariren bat elkarrizketatzen posta 
elektronikoz, telefonoz edo zentrora bertara joanda. Bestela, 
arduradunak ikastetxera gonbida daitezke, egiten duten 
lanaren berri ematera.

Etxean: familiarekin, jarri harremanetan eguneko zentro 
batekin eta eskaini laguntza.

Gehiago: arriskuan dauden haurren gaia aukeratuz gero, 
kontsultatu Aldeas Infantiles SOSek egindako txosten hau 
(gaztelaniaz dago). 
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Berdintasunari buruzko dilema handien 
tutoretza
A ZER DILEMA! 

Helburua: eztabaida eta hausnarketa kolektiboa sustatzea 
eguneroko egoeretan oinarritutako dilema etiko errazen bidez. 
Heldutasun-maila desberdinak bereiztea, beldurretik hasi eta 
norberekeriara arte, besteengandik arreta jasotzeko itxaropena 
eta justizia.

Ideia nagusiak: dilema etikoak.

Baliabideak: “Top manta”, “Markako arropa” eta “Mugikor 
merkeak” dilemak. Interesgarriak izan daitezke, halaber, 
“Manifestaldira joan ala ez”, “Meskitaren atean” eta 
“Desgaituentzako plaza libreak” dilemak.

Garapena: proposatutako dilemetako bat planteatu daiteke 
ikasleen parte-hartzea pizteko. Enuntziatua irakurri ostean, 
denek bat-batean erantzun behar dute nola erreakzionatuko 
luketen edo zer egingo luketen. Behean daude jasota 
erantzun-mota desberdinak, eta heldutasun etikoaren lau 
mailetako batean kokatzen dira; mailaketa hori Manuel Segura 
pedagogoaren proposamenaren interpretazio bat da, eta 
proposamen hori, era berean, Kohlberg eta Piagetek egindako 
gizakien hazkunde etikoaren eta moralari buruzko teorietan 
dago oinarrituta.

Etxean: “A zer dilema!” web-orrian sartu eta erronka etiko 
batzuk egin ditzakezue elkarrekin, kasu bakoitzean soluziorik 
“helduena” proposatuz.

Gehiago: askoz ere dilema pertsona gehiago dituzue “A zer 
dilema!” hemerotekan. 
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Denak berdin elikatzen gara.     
IRAUNKORTASUNA

Helburua: proteinak, karbohidratoak, bitaminak, gantzak...; 
ikustea zer behar dugun bizitzeko.

Ideia nagusiak: herrialde eta gizarte bakoitzak bere 
berezitasunak ditu, baita elikadurari dagokionez ere.

Baliabideak: kartoi meheak, inprimagailuak, elikagaien 
irudiak, guraizeak, kola, etab.

Garapena: gizaki guztiek oinarrizko elikagai batzuk behar dituzte 
dietan: proteinak, karbohidratoak, bitaminak, zuntza, likidoak... 
Baina, herrialdearen eta, besteak beste, haren hedaduraren, 
klimaren eta egoera ekonomikoaren arabera, modu batera 
edo bestera kontsumitzen dira. Taldeka jarrita, ikasleek aukera 
ditzatela dieta desberdinak dituzten herrialdeak. Gero, 
egin dezatela horma-irudi bat hango produktu tipikoekin, eta 
esan dezatela zergatik ekoizten/kontsumitzen diren elikagai 
horiek eta ez beste batzuk. Ikasleek ikusi behar dute gizaki 
guztiak printzipio horietan berberetan oinarrituta elikatzen 
garela, eta testuinguru-kontua baino ez dela aukeratzea zer 
elikagaik betetzen dituzten funtzio horiek; izan ere, denok dugu 
elikatzeko beharra, bizirauteko.

Etxean: bizpahiru astean behin, joan bazkaltzera herrialde 
desberdinetako jatetxeetara, hango plater eta osagai tipikoak 
ezagutzera.

Gehiago: espazioaz gain, denborak ere ekarri du aldaketa 
gizakion dietara: zer jaten zen Antzinaroan, Erdi Aroan, 
Industria Iraultzaren garaian...?
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gddsmovilesbaratos_editora_9_26_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gddsmovilesbaratos_editora_9_26_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpironoiralamanifestacion_editora_9_39_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdspuertadelamezquita_editora_9_64_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdsplazaslibres_editora_9_72_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185122514704874
http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/la-evolucion-de-la-dieta_8454/11
http://www.doctissimo.com/es/nutricion/dietas/aceptar-tu-peso/historia-de-la-dieta
https://hipertextual.com/2017/04/edad-media-gastronomia
https://anyiborda.wordpress.com/2016/09/08/la-alimentacion-en-la-revolucion-industrial/
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Non eskatu laguntza?
IRAKASLEEN EBALUAZIO-TUTORETZA

Helburua: arretaz erreparatzea zer behar dituzten ikasleek, ez 
bakarrik pedagogikoak, baita harreman sozialei eta familiakoei 
dagokienez ere. 

Ideia nagusiak: ikasturtean zehar laguntza pertsonala eta 
emozionala ematea; aholkatzea eta, behar izanez gero, beste 
aditu batzuen laguntza gomendatzea.

Baliabideak: agenda eta Internet, eta harremana inguruko 
gizarte-zerbitzuekin. 

Garapena: eraso, jazarpen edo diskriminaziorik gertatzen 
baldin bada generoagatik, arrazakeriagatik edo homofobiagatik, 
irakasleak gai izan behar du azaltzeko zer erakunde edo 
entitatetara jo daitekeen laguntza bila. Garrantzitsua da 
hautematea zer ikasle egon daitezkeen diskriminazioa jasaten, 
eta norabide egokian joaten laguntzea, arazoa ahalik eta 
lasterren konpon dadin. Idatzi, dokumentu batean, erakunde 
batzuen izenak eta telefonoak, zer lan egiten duten eta 
horrelako egoeretan nola jokatu jakiteko aholku batzuk. 

Etxean: aparteko egoeretan, eduki harreman zuzena ikasle eta 
gurasoekin eskolaz kanpo ere, unerik zailenetan laguntzeko; 
izan ere, nerabearen ongizatea kaltetu dezakete eta haren 
bizitzako arlo guztietan dute eragina.

Gehiago: antolatu bilerak ikasle eta gurasoekin, ikuspegi 
desberdinak azaltzeko eta gatazkak zer bilakaera izan duen 
ebaluatzeko.

50
P

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/99748/Cap%C3%ADtulo%2017.%20COMUNIDAD_PARTICIPACION_SOCIAL_CENTRO_ESCOLAR.pdf?sequence=1
https://www.ayudas-subvenciones.es/
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Etorri VI. Gazteen Jardunaldi Nazionalera!
Urtero, proiektuaren amaieran, elkarlaneko jarduera bizi bat 
egiten dugu, eta, horretan, autonomia-erkidego bakoitzeko 
gazte eta irakasle banak hartzen dute parte: Gazteen 
Jardunaldi Nazionala da. 

Proiektu hau egiten eta berdintasunaren balioa lantzen ari 
bazara, izugarri gustatuko zaizu zure ikasleen ahotsa truke-
esperientzia interesgarri honetara eramatea. Berdintasunaren 
balioari buruzko onlineko galdeketa bat egin behar du ikasgela 
osoak, eta bozeramaile bat aukeratu Madrilgo topaketa 
nazionalera joan dadin. Han, beste ikasle batzuekin batera, 
gai beraren inguruan sakontzeko, hausnartzeko eta ondorio 
komunetara iristeko aukera izango du. 

Autonomia-erkidego bakoitzeko ikastetxe batek parte hartu 
ahal izango du, eta ikasle eta irakasle bana joan ahal izango 
dira.

Gazteen Jardunaldi Nazionala esperientzia aberatsa eta 
bikaina da, hainbat lekutatik etorritako eta lan egiteko modu 
desberdina duten 17 ikastetxe elkartzen baitira. Egun bat 
igaroko duzue gauza asko berdin dituzten eta esperientziak 
partekatzeko irrikaz dauden beste irakasle, orientatzaile 
eta ikasle batzuekin. Eta balioetan hezteko interes handia 
dute, Aldeas Infantiles SOSek bezalaxe. Informazio gehiago 
nahi baduzu edo, zuzen-zuzenean, VI. Gazteen Jardunaldi 
Nazionalean izena eman nahi baduzu, bidali mezu elektroniko 
bat programaren koordinaziora. Bestela, deitu etengabeko 
aholkularitza-telefonora:

670 696 588

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/consejos-juventud.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/consejos-juventud.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=VI%20Gazteen%20Jardunaldi%20Nazionalera
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Zer gara
Aldeas Infantiles SOS haurrei laguntzea xede duen 
nazioarteko erakunde pribatu bat da, irabazi-asmorik 
gabea, konfesio artekoa eta joera politikorik ez duena. 
Imst-en (Austria) sortu zen eta 135 herrialdetan dago. 

Elkartasunaren Asturiasko Printzesa Saria 2016an.

Gure lanaren ardatza haurren garapena da, haien burua aski duten eta gizartean 
integratzen diren arte. Familia babesgabeenak sendotzen egiten dugu lan, 
seme-alabak behar bezala zaindu ahal izan ditzaten; gurasoekin bizi ezin duten 
haurrak babesten ditugu, eta familia-giro babeslea ematen diegu maitatuak eta 
errespetatuak sentituz haz daitezen; eta gazteei autonomia- eta independentzia-
prozesuan laguntzen diegu.  

Munduan 571 Aldeas Infantiles SOS daude, eta SOS Children’s Villages 
International (Aldeas Infantiles SOSen elkarte nazional guztien federazioa) 
arduratzen da denak koordinatzeaz. 

Herrixkak, gazte-egoitzak eta familiak sendotzeko programak kontuan hartuta, 
577.200 haur, gazte eta familia artatzen ditugu.

Gainera, 296.800 haur eta gazte joaten dira 656 eskola, Haur Hezkuntzako 
ikastetxe, gizarte-zentro eta Lanbide Heziketako ikastetxeetara.

962.000 mediku-tratamendu eskaintzen dira 77 SOS ospitaletan, eta 30 SOS 
larrialdietarako arretarako programek 797.700 onuradun dituzte mundu osoan. “Gizakiak dena gainditu ahal duela sinesten dut, 

baita haurtzaroko abandonu bat ere” 

Pedro Puig, Espainako Aldeas Infantiles SOS elkartearen Presidentea

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-aldeas-infantiles-sos.html
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Espainia
Aldeas Infantiles SOS 1967. urteaz geroztik dago Espainian. 
1981ean eratu zen Espainiako Aldeas Infantiles SOS elkartea, 
herrialde osoko lana koordinatzen duena, eta 1983. urtean 
herri-onuratzat jo zuen Ministro Kontseiluak. Filipe Borboikoa 
erregea da ohorezko presidentea. 

Aldeas Infantiles SOSek autonomia-erkidego askotan egiten 
du lan: Andaluzian, Aragoin, Gaztela-Mantxan, Kanarietan, 
Katalunian, Galizian, Madrilen, Valentzian, Asturiasen (Oviedo), 
eta, hemendik gutxira, Balear Uharteetan ere bai. Hauek 
eskaintzen ditugu.

Babes-programak
Autonomia-erkidegoekin bat eginda, familia-giroa bermatzen 
dugu familia biologikoak huts egiten duenean. Horretarako, 
baliabide hauek ditugu: 

SOS familiak: haurrak ezin badu bere familiarekin bizi, 
ingurune babesle bat eskaintzen diogu SOS familia batean, 
garapen integralerako beharrezko dituen zainketak, maitasuna 
eta prestakuntza emango dizkion erreferentziazko pertsona 
egonkor batekin (SOS ama bat).

SOS familia bakoitza Aldeas Infantiles SOSen herrixketako etxe 
batean bizi da. Herrixka bakoitzean hainbat etxe daude, eta, 
haietan, anai-arrebak bizi dira, bereizita egon ez daitezen.

Familia-harrera: haurra beste familia batean, familiako beste 
etxe batean edo familia profesionalizatu batean badago, etxean 
hartu dutenei babesa eta aholkua eskaintzen dizkiegu, betiere 
haurraren, guraso biologikoen eta harrera-familien interesak 
kontuan hartuta.

Lehen harrerako eta balorazioko programa: baliabide 
espezializatu honen bidez, aldi baterako arreta eta larrialdikoa 
eskaintzen diegu babesgabetasun-egoera larrian dauden haur 
eta nerabeei, kasu bakoitzean zer babes-neurri edo -baliabide 
hartzea komeni den erabaki arte.

Gazteen programak
Gure lana ez da amaitzen gazteak adinez nagusi bihurtzen 
direnean. Haien alboan jarraitzen dugu, hala nahi badute, beren 
garapen-prozesuan. Haien premiei erantzuten diegu, behar 
duten laguntza ematen diegu eta prestakuntza eskaintzen 
diegu gizartean eta lan-munduan integratzen diren arte.  

Prebentzio-programak 
Familiak sendotzeko programak dira, familia babesgabeei 
zuzenduak, eta haien bizi-baldintzak hobetzea eta seme-alabak 
hobeto zaintzen laguntzea da xede nagusia, gurasoak eta 
haurrak bereizi behar ez izateko. 

Programa horien artean daude eguneko zentroak, haur-eskolak 
eta familien ikasgelak.

Latinoamerika eta Afrika
Espainiako Aldeas Infantiles SOSek 17 herrixka finantzatzen 
ditu Latinoamerikan: Mar del Plata (Argentina); Tiquipaya 
(Bolivia); Ricaurte eta Portoviejo (Ekuador); San Jerónimo 
eta Jocotán (Guatemala); Tela, Choluteca eta Tegucigalpa 
(Honduras); Managua, Juigalpa eta León (Nikaragua); Lima eta 
Pachacamac (Peru); San Miguel, San Vicente eta Sonsonate 
(El Salvador). Eta 3 Afrikan: Agadir (Maroko), Louga eta 
Ziguinchor (Senegal).

Beste hainbat proiektu ditugu Latinoamerikan, hala nola 
familiak sendotzeko programak, SOS gizarte-zentroak, 
Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, eguneko zentroak eta Haur 
Hezkuntzako ikastetxeak, bai eta haurrei zuzenduriko laguntza 
kirurgikoko bi programa ere Ekuatore Ginean eta Senegalen 
(urtean 2.369 ebakuntza egiten dira). 

Espainiako Aldeas Infantiles SOSek 23.633 haur eta gazte 
artatu ditu 2017an: 7.938 Espainian eta 15.695 Latinoamerika 
eta Afrikan. 

350.399 bazkide, babesle eta emaile ditugu, eta 300 enpresa 
eta fundazio baino gehiagoren laguntza jasotzen dugu.

2020rako gure erronka da 35.000 haur familia-giro babesle 
batean haz daitezen lortzea. 

Aldeas Infantiles SOSen lanari buruz gehiago 
jakiteko, joan gure web-orrira:

www.aldeasinfantiles.es

Hezkuntza-programaren etengabeko aholkularitza-
telefonoa:  

670 696 588
Aldeas Infantiles SOSi buruzko informazio 
gehiagorako: 

902 332 222
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