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Iraupena: Ordubete eta berrogeita bost minutu.
Materialak: Proiektorea, bozgorailua, “Ezin duzu parte hartu” papera, post-it-ak, papera, boligrafoa.
Helburuak: 1. COVID-19ak genero-diskriminazioaren testuinguruan dauden ume eta nerabeengan duen eragina
		 agerian jartzea.

2. Ezagutu-Elkartu-Eraldatu ikuspegiarekin lantzea gaia:
		
a. Kontakizuneko umearen egoera eta umetan hezkuntzarako sarbiderik ez izateak duen eragina
		
Ezagutzea.
		
b. Enpatiaren bidez haren errealitatearekin Elkartzea.
		
c. Errealitate hori Eraldatzea, kalitatezkoa, inklusiboa eta bidezkoa den hezkuntza bermatzeko, tokian
		 tokitik mundu mailara.

Ezagutu 35 min
Has gaitezen! Gaia aurkeztuko duen oinetakoen irudia proiektatuko da:

Genero
desberdintasunak
hezkuntzara sartzean
Irakasleak klaseko neska nerabe guztiei paper bat ematen die (lehenengo
eranskinean dago), haiek jarduera honen zati honetan ezin dutela parte
hartu dioena; konfinamenduaren ondoren ezin izan dutela eskolara
itzuli azaltzen zaie neska horiei, eta etxean geratu direla beren anaiaarrebak zaintzen, etxeko lanetan, edo lanean hasi behar izan dutela
familiari diruz lagundu ahal izateko, egoera zaila pasatzen ari baita beren
familia.
Bestelako itzulingururik gabe, UNICEF-en bideoa jarriko dugu, Hawa
ezagutu ahal izateko.

Testigantza-bideoa
Irakasleak testigantzako istorioa aipatzen du, eta
ikasleak animatzen ditu bideoaren inguruan hitz egiteko.
Neskek isilik egon behar dute, oro har; oso garrantzitsua
da haiei hitzik edo iruzkinik egiten ez uztea, hasierako
atal honetan. Ideia da, hain zuzen ere, une horretan haiei
ez zaiela entzuten senti dezatela.
Eztabaida pizteko, honako galdera hauek erabil
daitezke:
• Zer sentitu duzu Hawaren kontakizuna entzutean?
• Zein da haren egoera?
• Zergatik da hain garrantzitsua eskola Hawarentzat?
• Zergatik uste duzu Hawak heldutan irakasle izan nahi
duela?
• Nola jokatuko zenuke zuk egoera horretan?
• Eskolaren zein alderdi positibo nabarmentzen ditu
Hawak?
Hasierako gogoeta honen ondoren, neskei “Ezin duzu
parte hartu” adierazten dien paperak jasoko ditugu,
ikasgela osoak izan dezan ahotsa. Horrela, orain hitz
egin dezaketen neska horiek izango dira
hezkuntzarako eskubidea ukatzen zaien
emakumeen ordezkari; munduko leku askotan
gertatzen da gaur egun egoera hori. Horrekin
guztiarekin, eztabaida berpizten da, eta honako
galdera orientagarri hauek erabiltzen dira:
• Jarduera honetan parte hartzeko eskubiderik ez
izatea bidezkoa dela uste duzu?

• Nola sentitu zarete neskak eta mutilak?
• Bidezkoa da errealitate hori?
• Zure inguruko neskak (arreba, lehengusina, beste
ikastetxe batera doan laguna) ba al doaz eskolara?
• Hawaren egoera hemen gertatzen dela uste al duzu?
Dinamikarekin bukatzeko, neskei hasieran egindako
galderei buruz galdetzen zaie, haiek hitz egiteko
eskubidea ukatua zeukaten unean egindakoei buruz,
gelakide guztien ikuspuntuak batzeko asmoz.

Oso garrantzitsua da nabarmentzea gizarte
osoak aurrera egin dezan beharrezkoa
dugula pertsona guztien, bai emakumeen bai
gizonen, partaidetza, inor atzean utzi gabe.
Apustu bat da, benetako hezkuntza
—inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa—
tresna oso eraginkorra izan dadin
aurrerapena eta garapen soziala lortzeko.

Post-it-ak
Bideoa ikusterakoan, neska baten testigantzara hurbiltzeko aukera izan dugu; neska honek, nahiz eta hezkuntzara
sartzeko zailtasunak izan, bere bizitzako atal garrantzitsutzat hartzen du hezkuntza, eta horretan jartzen ditu
esfortzua eta arreta.
Dinamika honetarako, buruan izango dugu “Hurbil edo urrun sentitzen naiz Hawarengandik?” galdera (ez fisikoki, baizik
eta emozionalki; hau da, bere lekuan jartzen naizen, edo bere egoerak gugan oihartzunik egiten duen). Galdera horri
erantzuteko, honako galdera hauek egiten dira, gaian sakondu eta gaiaren inguruan gogoeta egiteko.
• Zerk lotzen zaitu Hawarekin?
• Zerbaitetan islatua sentitzen zara?
• Zein modutan eragiten dit bere istorioak?
• Zertan identifikatzen zara berarekin?
• Zerk urruntzen zaitu Hawarengandik?
• Bere errealitatearen berri ba al duzu?
Galdera guztiak bildu ondoren, lehenengo galderari erantzuten hasiko gara. Horretarako, ikasleek post-it-ak erabili
beharko dituzte, honako esanahi honekin:

Hurbileko post-it-a
Hawagandik hurbil sentitzen
banaiz, hitz batean adieraziko
dut pertsona horrekin lotzen
nauena, eta proiektatutako
argazkiaren ondoan
itsatsiko dut.

Asco

Urruneko post-it-a
Hawarengandik urrun
sentitzen banaiz, hitz
batean adieraziko dut
pertsona horrengandik
urruntzen nauena, eta
proiektatutako argazkitik
urrun itsatsiko dut.

Emozioen unibertsoa ezagutzen dugu
Miedo

Sorpresa

Hawarekin elkartu eta enpatizatu ahal izateko, lehenik emozioak modu egokian ezagutu
beharko dira. Horregatik, ikasleak sei taldetan banatuko dira; talde bakoitzari oinarrizko
emozio bat egokituko zaio (poza, tristura, beldurra, haserrea, nazka eta harridura), eta
pertsona bakoitzak taldeari egokitu zaion emozioaren antzezpen labur bat prestatuko du.

Ira

AscoAlegría

Tristeza
Miedo

Sorpresa

Horretarako, ikasle bakoitzak egokitu zaien emozioa
biziarazi dien egoera bat ekarriko du gogora, eta taldean
adostuko dute, eta egoeretako zein antzeztu erabakiko
dute.

Ira

Alegría

Tristeza

Beraz, talde bakoitzak egoera hori antzeztuko du
ikaskideen aurrean, eta egoera zehatz horrek zergatik
biziarazi dien emozio jakin hori azalduko dute. Irakasleak
bigarren eranskina izango du oinarrizko sei emozioetatik
aterako diren beste emozio gehiagorekin; dinamika
honekin ez gara oinarrizko emozioetara mugatuko,
baizik senti daitezkeen emozioen aniztasuna
identifikatuko dugu, eta horrek ikasleei lagunduko die
oinarrizko emozio horietako bakoitzetik sortzen diren
ñabardurak sakonago ezagutzen.

Punset-ek eta Bisquerra-k diotenez, 300 emozio baino
gehiago daude; kontua ez da guztiak lantzea, baina ongi
etorriko da ikasleek jakitea emozioak askotarikoak direla,
eta horietan sakondu daitekeela. Emozio gehiagori
begiratzeak ikasleen ezagutza handitzen du, eta beren
adimen emozionala garatzeko baliagarri izango duten
hiztegi emozionala zabaltzen. Bisquerra, R. y Punset, E.
(2015).
Dinamika aberasteko eta emozioen unibertsoan
sakontzeko, ikasleek antzeztutako egoeretan zein emozio
zehatz sentitu dituzten adieraziko dute, sei oinarrizko
emozioak erabili gabe. Adibidez, pozaren kasuan, agian
sentitu dute atsegintasuna, plazerra eta antzekorik ere.
Ikasgela osoaren partaidetzarekin landuko da atal hori.

Elkartu 40 min
Aurten, emozioen bidez elkartu nahi dugu, eta, horregatik, banaka eta taldeka
lantzeko zenbait dinamika proposatzen ditugu.

Arlo emozionalaren bidez elkartu
Roleplay
Hawaren errealitatera hurbiltzeko, modu partehartzailean eta roleplay baten bidez landuko dugu
gaia. Sei pertsonako taldetan banatuko gara, eta talde
bakoitzeko ikasle bakoitzari arlo sozial hipotetiko bateko
pertsonaia esanguratsu baten txartela emango zaio
(ikus hirugarren eranskina).

Taldeek antzezpen bat egingo dute, Hawaren
komunitatean elkartuko balira bezala, eta pertsonaia
bakoitzak bere rolarekin bete beharko du.
Horrela, Hawaren kultura, herrialdea, musika, familia,
testuingurua, eta abar hobeto ezagutzeko aukera izango
dugu, eta horren guztiaren ikuspegi hobea izatekoa.

Beren pertsonaia
prestatzeko minutu
batzuk utziko
zaizkie.

Musikarekin giro aproposa sortuko dugu, eskuartean
duten pertsonaiaren barruan sar daitezen. Etxetik ari
badira, erabiltzen ari diren programaren argia itzali eta
musika jarriko dute, bakoitzaren baitan dugun
pertsonaia suspertzeko. Somaliako musika erabiltzea
gomendatzen dugu, esteka honetan topa daitekeena:
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMQjSVkcGM.
Ikasleei honako galdera hau egiten zaie:

egoisten mesedetan bada ere. Dinamikarekin
bukatzeko, ikaskideek Hawarengana hurbiltzen eta
Hawarengandik urruntzen dituzten ideiak partekatuko
dituzte. Mentimeter edo WordArt aplikazioak erabiliko
dira Interneten, eta Interneteko konexiorik eskuragarri ez
badago, hirugarren aukera bat hartuko da kontuan.
A aukera: Mentimeter
https://www.mentimeter.com/, webgunean sartuko
gara, kontu bat irekiko dugu, eta tresna erabiltzeko
aukera izango dugu. Erabili ahal izateko, ikasleek
ordenagailu edo mugikor bat beharko dute, bertan
erantzunak emateko. Erreminta horren bidez, ikasleek
Hawarengana hurbiltzen dituzten hiru ideia sartuko
dituzte, eta, gero, beste Mentimeter batean,
Hawarengandik urruntzen dituzten hiru ideia.

Zer egin dezakegu Hawa bezalako beste neska
gazte batzuek ere kalitatezko hezkuntzarako
sarbidea izan dezaten (eman behar diren
pausoak)? Ikasle bakoitzak egokitu zaion
pertsonaiaren arabera jokatu beharko du.
Taldea ondorio batera iritsi beharko da.

B aukera: WordArt

Roleplay-ean aterako diren argudioen arabera, beste
taldeetako pertsona batek arbelean idatziko ditu Hawa
bezalako neska gazteek kalitatezko hezkuntzarako
sarbidea izan dezaten eman beharreko pausoak.

C aukera: arbela

Behin ondorioa lortuta, guztien artean eta ahoz
adieraziko dute ikasle bakoitza nola sentitu den
pertsonaia antzezten, eta lortu duten ondorioa
aproposa iruditzen al zaien.

Irakasleak ikasle bakoitza Hawarengandik hurbiltzen eta
urruntzen duten hiru kontzeptu bilduko ditu, eta https://
wordart.com/, webgunean sartuko ditu, eta bertan
zehaztuko du zer kontzeptu eta zer maiztasunez atera
diren (“Size” jartzen duen bigarren zutabean); ondoren,
ideien lainoari dagokion grafiko bat eratuko da.

Irakasleak ikasle bakoitzari Hawarengan hurbiltzen eta
urruntzen dizkion 3 kontzeptu bilduko ditu, eta arbelean
grafiko bat irudikatuko du, maizago aipatu diren
kontzeptuak handiago irudikatuz.

Ondoren, ikasle bakoitza bere tokian eseriko da, eta
Hawa ikustean antzeman dituzten sentimenduak
aipatuko dituzte. Horrekin guztiarekin, ozen gogoeta
egingo dute zu zeu ez zaren pertsonaia baten azalean
jartzean nola sentitu garen azalduz.
Horretarako, honako galdera hauek egingo zaizkie
ikasleei:
• Une batez zu zeu izateari utzi diozu; nola sentitu zara
zure konfort-eremutik ateratzerakoan?
• Zure pertsonaiaren azalean jartzeko zailtasunak izan
dituzu?
• Zer nolako gauzak egin dituzu, zu zeu izanik egingo ez
zenituzkeenak?
• Zure pertsonaiaren zer izan duzu gustuko? Eta zer ez
duzu izan gustuko?
Garrantzitsua izango da ikustea hezkuntzarako
eskubideak lur-jabeari ere onurak ekar diezazkiokeela;
eskulana galtzearen beldur izango da bera, baina jabetu
behar du bere inguruko hezkuntza-egoera hobetzen
bada pertsona prestatuak kontratatu ahal izango dituela
eta horiek berrikuntzak egin ditzaketela, beren interes

Azkenik, Hawaren irudira bueltatuko gara,
eta hasierako post-it-ak begiratuko ditugu.
Ozen, Hawarekin elkartzen duen gauza
berriren bat inork aurkitu duen aipatuko
da; norbait orain hurbilago sentitzen bada,
post-it-a hasierako lekutik mugitzeko aukera
izango du. Hausnarketarekin bat, kontzeptu
horiek alderdi material, emozional edo
sozialarekin zerikusirik baduten aztertuko
da, ariketa modu egokian itxi ahal izateko.

Eraldatu 30 min
Amaierako ariketa: horma-irudia
Klasean, pandemian zehar ikasitako eta laugarren eranskinean dauden lau ikaspen
proiektatuko dira, edo banatuko dira paperean. Ikasgai horiek aukeratu dira HAMA
2020an konfinamenduan zehar landutakoen artean, eta egokitu egin dira adin-tarte
bakoitzerako.
Irakasleak ikaskuntza ezberdinak irakurriko ditu, eta
ikasleei ahoz galdetuko die ea ikaskuntza horiek bizi
dituzten. Ikasgela osoaren artean, konfinamenduan
zehar bizitakotik ateratako irakaspenak eta unitate
didaktiko honetan landutakoa (bai ikuspegi
emozionaletik, bai sortutako gogoeten bidez)
paperean margotuko dituzte, eta baita beren ustez
eskola ideal batek izan behar dituen elementuak ere.
Ideia horiek oso ongi bildu behar dira, eta ikaskideen
artean gehien errepikatu direnak edo nabarmendu nahi
dituztenak zein diren ikusi; izan ere, une honetan zer
ekarpen egitea gustatuko litzaigukeen aukeratu behar
da, eta, aurrerago ikastetxean egingo den horma-irudian
azaldu, jarraian azalduko den moduan.
Horrekin guztiarekin, Hezkuntzaren Aldeko
Munduko Ekintza Astean zehar horma-irudi bat
egiteko momentua iritsiko da! Aurten, pandemiaren
ondorioak direla eta, ezingo da jende ugari elkartuko
duen ekintzarik gauzatu, urte askoan egin izan dugun
moduan; horregatik, ikastetxe bakoitza animatu nahi
dugu egun bat erreserbatzera, Hezkuntzaren Aldeko
Munduko Ekintza Astean zehar, ikastetxeko ikasleek
horma-irudi bat egiteko aukera izan dezaten, jende
multzo handirik bildu gabe ideiak gehitzerako orduan.
Ikasgelak, unitate didaktikoa landu duten beste
ikasgelekin batera, horma-irudi bat sortuko du
ikastetxean, Hawaren istorioan eta emozioen
ezagutzetan oinarritutako ideiez baliatuz, eta bertan
irudikatuko dituzte GIH 4 hezkuntza (kalitatezkoa,

inklusiboa eta bidezkoa) izateko bete behar diren
baldintzak.
Hori bukatzean, ikastetxe bakoitza horma-irudiaren
argazki bat egitera animatuko gara, eta argazki hori
amaierako collage batean sartuko dugu, HAMA 2021
landu duten ikastetxe guztiekin batera!
Ariketa dinamizatu ahal izateko, irakasleek honako
galdera hauek erabil ditzakete:
• Zer ondorio sor ditzake eskolara ez joateak?
• Zer baldintza bete behar dira ume, nerabe eta heldu
guztiek hezkuntzarako sarbidea izan dezaten?
• Gure ikastetxean horrelakorik gertatzen al da?
• Zer proposamen egin ditzakegu, gure inguruan
kalitatezkoa, inklusiboa eta bidezkoa den hezkuntza
berma dadin?
• Zein paper jokatzen dute politikariek erabaki horiek
hartzerakoan?
• Ordezkari politiko batekin (erabakiak hartzen dituzten
pertsonak) hezkuntzan baliabideak inbertitzearen 		
beharraz hitz egiteko aukerarik izango bazenu, zer 		
eskatuko zenioke?
• Hezkuntzarako eskubidea bermatu ahal izateko, zein
beste eskaera egingo zenizkioke?

Pertsona bakoitzari bere gaitasunen eta
garapenaren arabera lagunduko dion kalitatezko
hezkuntza behar dugu.

1. Eranskina: Ezin duzu parte hartu
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2. Eranskina: Emozioen lainoa
BarnebakeaUmore
OnaArintasunaIlusioa
PozaGogobetetasuna
GogoBizia Atsegina
Dibertimendua
EgonkortasunaZoriona
ArrakastaLasaitasuna

Poza

KonfiantzaInteresa
Baikortasuna
Bozkarioa

Nostalgia

Tristura
DesengainuaEtsipena

GeldotasunaAdorerikEza
AsperduraMiraBakardadea
NahigabeaMinaOroimaina
EzkortasunaAtsekabea
SufrimienduaFrustrazioa
DesilusioaPorrota
Gogogabetasuna
Mingostasuna

MesfidantzaGutxiespena
OldarkotasunaSumindura
AxolagabetasunaTentsioa
ErresuminaAmorrua
AntipatiaEzintasuna
Jeloskortasuna
Etsaitasuna

Izua
LazturaIkara
HundikuraFobia
Izu-IkaraIzuaAlarma
Izualdia
Z a u rg a rr ita s u n a
Ezustekoa Hundikura
Izualdia Laztura
Alarma Eusteko
I z u - I ka ra
Fobia

Nazka

Espantua

Haserrea

GorrotoaEzinikusia
BekaizkeriaSumina

Arbuioa

Beldurra

Higuina
ArbuioaGaitzespena
NazkaArbuioaHiguina

Nahasmendua
Zalantz aNahastea
Espantua Txundidura
HarriduraZalantza
Nahastea Espantua
TxundiduraHarridura

Nazka

Harridura

Higuina Narda
NazkaGaitzespena

N az ka

NardaGaitzespena

Nahasmendua

Iturria: Emozioak ondorengo argitalpenetik atera dira: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset
y PalauGea (2015).

3. Eranskina: Roleplay pertsonaiak
• Emakumea, 42 urte.
• Bere alabak hezkuntza formala jasotzeko eskubidea izatea defendatzen du.

Hawaren ama

• Ikasteko aukerarik izan ez zuelako, bere ikasketa-maila oso baxua da, eta ezin
dio alabari etxeko lanak egiten lagundu.
• Hezkuntzarako eskubidearen aurrean duen jarrera: nahiz eta hezkuntzaren
inguruko jakintza handirik ez izan, horrek dakartzan aurrerapenak ikusi ditu, eta
aldeko jarrera du, guztiz.

• Gizona, 50 urte.

Lur-jabea

• Aberatsa da, bere lurren ustiaketaren ondorioz.
• Hezkuntzarako eskubidea bermatzen bada, beldur da inguruko gazteriak
berarentzat lanik ez egitea erabakiko ote duen, bere negozioa arriskuan jarriz.
• Hezkuntzarako eskubidearen aurreko jarrera: kontu modernotzat du, eta
gizartean duen estatusarekiko mehatxu bezala ikusten du.

• Gizona, 38 urte.

Pertsonaia
politikoa

• Bere alabak ezohiko gaixotasun bat dauka, eta tratamendu garesti baten beharra
du.
• Lur-jabearen negoziotik dirua lortzen du, eta hari leialtasuna zor dio, behar
ekonomiko horren ondorioz.
• Zonaldeko ikastetxeko diru-sarrerak kudeatzen dituen arduraduna da.
• Hezkuntzarako eskubidearen aurrean duen jarrera: garrantzitsua dela uste du,
baina bere arazo pertsonalek hezkuntzarako eskubidea bere lehentasunen artean
ez egotea eragiten dute.

• Gizona, 42 urte.

Irakaslea

• Betidanik izan du irakasle izateko grina, bokazioz. Hawa bizi den errefuxiatuesparruan ikasi zuen.
• Ongi ezagutzen ditu errefuxiatu-esparru bateko gorabeherak, eta badaki
hezkuntzak zer nolako garrantzia duen bizitza duin bat lortzeko.
• Errefuxiatu-esparrutik kanpo bizi da, eta egunero joaten da eskolak ematera.
• Hezkuntzarako eskubidearen aurreko jarrera: guztiz alde, bere bizitza hezkuntzari
eskaintzen dio, eta primeran ezagutzen du honen garrantzia.

• Emakumea, 26 urte.
• Oso aldarrikatzailea.

Aktibista

• Badaki lur-jabeak ikasketa-maila baxuko eskulana behar duela, eta baita
pertsonaia politikoa hark erosi duela ere.
• Edozer egingo du eskolarentzat diru-sarrera handiagoak eta sentsibilizazio
handiagoa lortzeko.
• Hezkuntzarako eskubidearen aurrean duen jarrera: ezagutzen ditu gaiari buruzko
aldarrikapen politikoak eta esparru horretan egindako aurrerapenak, eta, horren
ondorioz, hezkuntzarako eskubidearen defendatzaile sutsua da.

• Emakumea, 19 urte.

Lur-jabearen
lurreko
langilea

• Lur-jabearen lurretan lan egiten du.
• Berak jasotzeko aukerarik izan ez duen hezkuntzarako eskubidearen alde dago.
• Lur-jabearen alde jartzeko beharra ikusten du, bere lanean izan ditzakeen
zigorren beldur.
• Bere egoera ekonomikoa oso larria da, bere familia berak lortzen duen dirusarreraren menpe baitago. Horren ondorioz, ezin du lana galdu.
• Hezkuntzarako eskubidearen aurreko jarrera: hezkuntzarako eskubidearen alde
dago guztiz, berak ez baitu eskubide hori erabiltzeko aukerarik izan.

4. Eranskina: Ikaspen onenen txartelak
Garrantzitsuena jendearengandik,
adiskideengandik eta ikaskideengandik
hurbil egotea da, lanak eta ikaskuntzak
dibertigarriagoak, interaktiboagoak eta
aberasgarriagoak izan
daitezen.
© Ayuda en Acción

Ordezkari politikoei esan nahi diet
hezkuntza eskubide bat dela, eta ez
aukerako kontua; denok merezi dugun
zerbait da.

Denon artean aurrera ateratzea lortu
dugu, arazoei eta baliabide faltari
aurre eginez, gure hezkuntzarekin
aurrera jarraitzeko.

Berrogeialdi honetan zehar ikasi dugu,
nahiz eta elkar asko ez ikusi eta
ateratzeko aukerarik ez izan, adiskide
izaten jarraitzen dugula eta ikasten
jarraitzeko egiten
dugula borroka.
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