Helduentzako
Unitate didaktikoa

n
e
e
l
s
Iraka zko
i
r
r
a
oin
a
n
i
g
e
r
ze
#MilaMilioiAhots

Iraupena: Ordubete eta berrogeita bost minutu.
Materialak: Proiektorea, bozgorailuak, post-it-ak, papera, boligrafoa.
Helburuak: 1. COVID-19ak irakasleengan 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:

Irakasleen
oinarrizko zeregina
Aurten, emozioen bidez elkartu nahi dugu; horren ondorioz, aurrera
eramango ditugu horiek lantzeko banakako eta lantaldeko dinamikak.
Hasteko, Yaniksa ezagutzeko, haren argazkia proiektatuko da.

Post-it-ak
Irakasleak galdera bat botako du: Zerk hurbiltzen gaitu pertsona
honengana? Zerk urruntzen gaitu pertsona honengandik?

Ikasleek Yaniksaren (irakaslea da) irudia eta gaia adierazten duten oinetakoak besterik ez dituzte ikusten: irakasleen
oinarrizko zeregina.
Galderei erantzuteko, ikasleek post-it-ak erabili beharko dituzte, honako esanahi honekin:

Hurbileko post-it-a
Yaniksarengandik hurbil
sentitzen banaiz, bere
egoerarekin bat egiteko gai
banaiz, hurbiltzen nauen hori
hitz batean adieraziko dut, eta
proiektatutako argazkiaren
ondoan itsatsiko dut.

Urruneko post-it-a
Yaniksarengandik urrun
sentitzen banaiz, urruntzen
nauen hori hitz batean
adieraziko dut, eta
proiektatutako argazkitik
urrun itsatsiko dut.

Unitate didaktikoan zehar Yaniksaren kontakizuna gehiago ezagutzen joango gara, ikasleen ikerketaren bidez.

Bere kontakizuna ezagutzen
dugu
Ikasleei eskatuko diegu Yaniksak konfinamenduan
bizitakoaren istorioa kontatzeko; denon artean istorio
bakarra osatuko dugu, Yaniksaren errealitatea
interpretatzeko asmoz.
Irakasleak izena eta gutxi gorabeherako adina (45 urte)
aipatuko ditu, ikasleek kontakizuna garatu dezaten.
Horrekin guztiarekin, arduradun batek arbelean idatziko
ditu dinamikan zehar ateratzen diren ideia nagusiak,
ideia-jasa modura; eta mapa komun bat sortuko dute,
Yaniksak egoera horretan bizi izan duen errealitatea
eta egoerak kontatuz.
Parte-hartzea eragiteko, honako galdera hauek
erabiltzea iradokitzen da:
• Nola eman ditu bere eskolak konfinamenduan zehar?
• Nola komunikatu da ikasleekin?
• Zer-nolako erantzuna eman du Administrazioak?
• Zenbat ikasle ditu?

• Nola jasotzen ditu ikasleen etxeko lanak?

Horrekin guztiarekin, irakasleak azalduko du beren
ikuspuntutik pandemia nola bizi izan den; ardura
izugarria izan dute, eta beren eginkizunak betetzeko
baliabide gutxi.

Dinamika bukatzean, Ayuda en Acción-ek egindako
Yaniksaren bideoa ikusiko dugu, eta bere benetako
istorioa ezagutuko.

Ikasleei eta familiei eman dieten laguntza
nabarmenduko da.

• Familiak ezagutzen ditu?

Emozioen unibertsoa ezagutzen dugu
Yaniksarekin 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.
Horretarako, ikasle bakoitzak egokitu zaien emozioa
biziarazi dien egoera bat ekarriko du gogora, eta
taldean adostuko dute, eta egoeretako zein antzeztu
erabakiko dute.
Beraz, talde bakoitzak egoera hori antzeztuko du
ikaskideen aurrean, eta egoera zehatz horrek zergatik
biziarazi dien emozio jakin hori azalduko dute. Esate
baterako, pertsona bati poza eta lasaitasuna eragin
ziezazkiokeen 20:00etako txalo-zaparradak; beste bat,
berriz, triste jarriko zen, ospitalean zuen amona ekartzen
ziolako gogora.
Irakasleak lehenengo 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 oso anitzak
eta ugariak 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.

Iturria: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset y PalauGea (2015).

Elkartu 35 min
Arlo emozionalaren bidez elkartu
Emozioen inguruan hausnartu eta gero, berriro
ikusiko dugu bideoa, Yaniksak pandemiako
egokitzapen-prozesuan sentitu dituen emozioak
identifikatu ahal izateko.
Eztabaida pizteko, honako galdera hauek erabil
daitezke:
• Zer sentitu duzu bere istorioa entzuterakoan?
• Denon artean asmatutako kontakizuna bat al dator 		
Yaniksaren errealitatearekin?
• Zein emozio bizi izan ditu irakasleak? (Adibidez, poza
etxeko lanak berak nahi duelako eraman behar
dituela adierazten duenean, harridura bere zonaldean
internet konexiorik ez dagoela adierazten duenean, 		
edo haserrea ikasleentzako baliabiderik ez 			
dagoenean).

• Zein egoera berri aurkitu dituzu bideoa ikustean?
• Nolakoa da Yaniksaren errealitatea?
• Zergatik gertatzen da errealitate hori?
• Nola jokatuko zenuke egoera horretan?
Ariketa bukatzeko, aurretik erabilitako post-it-ak
berreskuratuko dira, eta ahoz ikasleei galdetuko zaie
ea Yaniksarengana hurbiltzen duten zerbait berririk
ikasi duten; post-it-ak gerturatzeko aukera emango
zaie, orain ikuspegia aldatu badute, betiere.
Yaniksaren istorioa ikuspuntu emozionaletik aztertu
eta gero, beste dinamika bat landuko dugu, irakasleen
zereginean sakontzeko, bai pandemiari begira, bai
gaur eguneko egoerari begira.

Antzinako tresnen dinamika
Hasteko, bigarren eranskinean dauden antzinako
tresnen argazkiak erakutsiko zaizkie ikasleei; zertarako
erabiltzen ziren galdetuko zaie, eta gaur egun zer
erabiltzen duten tresna horiek ordezkatzeko.

Ondoren, ikasleek azaldu beharko dute nola egokituko
liratekeen errealitate berrian tresna horiek erabili beharko
balituzte, teknologia modernorik eskura izan gabe.
Dinamikaren helburua da balioa ematea irakasleek
aurretik ikasleekin zeukaten aurrez aurreko
harremana, gertutasuna eta gaur egun arte erabiltzen
zituzten baliabideak bat-batean galtzeari, errealitate
berrira azkar egokitzeko esfortzua egin baitute, aurretik
erabili izan ez dituzten plataformak erabiltzera behartuta
eta ikasleak ikasturtearekin jarraitzeko beharrezko
baliabidez hornituz.
Irakasleek bezala, ikasleek ere ikastera eta egokitzera
behartuta ikusi dute beren burua.
Horregatik, honako galdera hauek egingo zaizkie:

• Zure ikasketa-prozesuarekin jarraitzeko, zein erronkari
egin diezu aurre?
• Zeren falta sumatu duzu, edo zerk lagunduko zizun
ikasketetan arrakasta handiagoa lortzen? (Galdera
hau erabil daiteke dinamika egiteko zer beharko zuten
ikusteko eta berrogeialdian etxean egonda zeren falta
sumatu duten hausnartzeko. Bukaerako
hausnarketarekin lotzeko ere balioko digu galdera
honek).
Gero, ikasleeak Yaniksarengana hurbiltzen duten
emozioa irudikatuko duen selfie bat aterako dute.
Argazkiak aurpegiarekin eta gorputz osoarekin adierazi
beharko luke emozioa.

Dinamika bukatzeko, irakasleak kalitatezkoa,
inklusiboa eta bidezkoa den hezkuntzarako
eskubidea eta irakasleen lanaren garrantzia
nabarmenduko ditu.
Horrekin batera, eskubide hori betetzeko
beharrezkoa den finantziazioa ere aipatuko du,
eta ikasleak animatuko ditu hain garrantzitsua
den eskubide horren aldaketak gauzatzeko
hiritar aktibo eta aldaketa-agente izan daitezen.

Eraldatu 30 min
Amaierako ariketa: horma-irudia
Klasean, pandemian zehar ikasitako eta hirugarren 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 sortutakogogoeten bidez)
paperean margotuko dituzte, eta baita beren ustez
eskola ideal batek izan behar dituenelementuak 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, urta 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, Yaniksaren 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 baldintza (materialak, ingurumenari edo
finantziazioari dagozkionak, etab.) bete behar dira
pertsona guztiok hezkuntzarako sarbidea izan
dezagun? Zure hezkuntza-ingurunean gertatzen al da
horrelakorik?
• Gizabanako eta gizarte zibil bezala, zer egin dezakegu
errealitate hori eraldatzeko?
• Zer egin dezaket nik hezkuntzarako eskubidearen
alde? Eta taldeak?
• Nola aldarrika dezakegu esparru publikoan
hezkuntzaren eskubidearen garrantzia?
• Nola lor dezakegu ahots horiek esparru politikoetara
iristea?

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

1. 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).

2. Eranskina: Antzinako tresnak

3. Eranskina: Ikaspen onenen txartelak
Etxean, oso ongi gaude gure
seme-alabekin, eta egoera honetan
horrela izan behar dela uste dugu.
Baina eskola, irakasleak eta beren
irakaspenak behar ditugu hezkuntza
oso bat bermatzeko, eta harreman
pertsonalaren bidez, ez
ordenagailu baten
bidez.
© Ayuda en Acción

Irakasle bezala, nire ikasleek
irakasten didatenaren eta haien
begirada konplizearen eta
irribarreen falta handia
sumatzen dut.

Irakasleek lan egiterakoan egiten
duten esfortzuari eta jartzen duten
maitasunari balio handia ematen diet,
eta zorionekoa sentitzen
naiz egoera zail honetan
aukera hau izatearekin.

Hezkuntzarik gabe, mundua gelditu
egiten da.

HEZKUNTZAREN ALDE
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