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Sarrera
Gure gizartea etengabeko globalizazio-prozesu batean dago, aldaketa politiko, ekonomiko zein kulturalekin. 
Migrazio-fluxuek, garapen teknologikoak, informaziorako irispideak gizarte plurala, multikulturala taxutzen 
dute. Pertsonak plastikoagoak gara, aldakorragoak, ezagutzen eta igartzen zailagoak. Giza harremanetan 
aliantzak, elkarrizketa lehenesten dira, eta botere-harremanak gaitzesteko joera dago.

Testuinguru horretan, irakaskuntza zaila da. Gizarteko prozesuen isla, gure ikasgeletan hartzen diren ikasleen 
aniztasuna gero eta handiagoa da, jatorriaren, kulturen zein erlijioen aldetik, eta familia-egiturak, balioak eta 
mundu-ikuskerak zatikatuta daude. Gure curriculum zabalaren barruan, zer, nola eta noiz irakatsi bereizteak 
–aldi berean gure proposamenek ikasleen gain izango duten inpaktua kuestionatuz– kezka eta gehiegizko 
erantzukizuna sortzen du.

Zer erronka ditugu?

Funtsean bi dira: batetik, ikasle horiek pertsona gisa heztea, bizitzarako oinarrizko gaitasunetan prestatuz; 
eta, bestetik, izaki sozial gisa heztea, guztien onaren alde bizitzeko gai. Lehenari dagokionez, curriculum-
gaitasunak neurtzen dituzten kanpo-ebaluazioek aditzera ematen dute zer zailtasun dituzten gure ikasleek 
irakurketan eta matematiketan. Eskola-porrotari buruzko datuek1 agerian uzten dute gure sistema ez dela 
erantzuten ari dauzkagun ikasleen beharrizanei. Haien herritar-heziketa eta -gaitasunei dagokienez, erronka 
ez da txikiagoa: Erantzunak eskatzen ditu planeta honetako gure etorkizuna arriskuan jartzen duten arazoen 
inguruko mundu-alarmak, eta gaur egun eskolako lana ez dago beti norabide horretan orientatuta. Horri 
dagokionez, Garapen Jasangarrirako Agenda 2030eko 4.7 jomugak oinarrizko rol hori hezkuntzari esleitzen 
dio, eta haren administrazioei honako hauek betetzeko eskatzen die:

“Garapen jasangarria bultzatzeko behar diren ezagutza teoriko eta praktikoak ikasle guztiek jaso 
ditzaten bermatzea, besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako hezkuntza, 
giza eskubideak, genero-berdintasuna, bakearen eta indarkeriarik ezaren kulturaren sustapena, 
munduko herritartasuna eta kultura-aniztasunaren nahiz  kulturak garapen jasangarriari egiten dion 
ekarpenaren balioespena erabiliz horretarako”2.

Bai gure ikasleen ikaskuntza hobetzeko eta hezkuntzaren kanpo-ebaluazioetan ateratako emaitzak 
gainditzeko, bai gizartea aldatu eta eraldatzeko eragile gisa hezteko, borondate ona, tradizioa edo 
zentzua baino zerbait gehiago behar dugu. Hezkuntza-arloko ikerketa zientifikoak irakasleei helarazteko 
bideak lausoak dira. Gauza jakina da hezkuntzari buruzko legeak ez duela ziurtasunerako biderik ematen 
printzipio pedagogikoen inguruan: azken hamarkadetan pairatu dugun lege-ezegonkortasunak3 agerian 
uzten du ez dagoela ikuspegi argi bat ea norantz joan behar dugun. Irakasleak prestatzeko zentroetan, 
prestakuntzazko proposamen guztiek ez dute helburutzat zer edo nola irakatsi. Gure ikasgeletako 
dinamikak oraindik ere ikaskuntzaren ikuskera konstruktibista klasikoa du ardatz, irakasleak, curriculuma 
eta ikasleak elkartzen dituen triangeluan oinarritua. Asmo onez, gure esperientziarekin aritzen gara, gure 
ustez onena denaren arabera, baina burutapenek ez diote erantzunik ematen egoeraren berezitasunari, 
eta ez dute lortzen gure ikasleen emaitzak onbideratzea. Premiazkoa da inprobisatzeari uztea, hezkuntza-
administraziotik bertatik: erabaki politikoek4 hezkuntza-arloko ikerkuntzan, kontrastean eta ebaluazioan 

1.  Hezkuntza Ministerioak emandako datuak. Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (2019ko edizioa). https://sede.educacion.gob.es/
publiventa/d/22812/19/00

2.  Agenda 2030i buruz gehiago jakiteko, hezkuntzari dagokionez, Unescoren web-orrialdea kontsultatu, esteka honetan: https://es.unesco.org/themes/ecm/logrosods47
3.  Hona hemen izan ditugun legeak, gaztelaniazko siglen arabera: LGE, 1970ean; LOECE, 1980an;  LODE 1985ean; LOGSE 1990ean; LOPEG, 1995ean; LOCE, 2002an; 

LOE, 2006an; eta LOMCE, 2013an.
4.  Horri dagokionez, oihartzun handienarekin agertu diren proposamenetako bat izan da #CienciaenelParlamento («Zientziak Parlamentuan»). Herritar-ekimen independente 

bat da, eta haren helburua da, proposamen politikoak formulatzean, zientzia eta zientzia-ezagutza informazio-iturrietako bat izatea. Gehiago jakiteko, ekimena 
ezagutarazteko sorturiko webgunea kontsultatu: https://cienciaenelparlamento.org/
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oinarritu behar dute. Ondorioz, ikasgeletan irakasle 
gisa ematen dugun erantzunak ere bai.

XXI. mendean ditugun informazio-
baliabideek bide ematen 
digute nazioarteko zientzia-
komunitatearekin etengabe 
harremanetan egon gaitezen eta 
jakin dezagun, gizarte- nahiz 
hezkuntza-arloko ikerketen 
artean, zein ari diren gaur egun 
erreferentzia-esparru eraginkor bat 
ematen, eskola-porrota gaindituko 
duten eta bizikidetza hobetuko duten 
praktika batzuk garatzeko.5

Zer helburu du gida honek?
Hurrengo lerroetan, gure asmoa da alderdi horiei buruz problematizatzea eta alternatibak eskaintzea, gure 
ikasleen emaitza akademikoak hobetzeko, batetik, eta gure planetaren iraunkortasunarekin konprometitutako 
norbanako eta herritar gisa hezteko, bestetik.

Horretarako, lehenik eta behin geure ikasgeletan zentratuko gara, eta ikasleak taldekatzeko erak kuestionatuko 
ditugu, bai eta hezkuntza-komunitateak eskola-emaitzak hobetzen jokatzen duen rola ere. Ekintza hori 
zehazteko, talde interaktiboen funtzionamendua azalduko dugu. Gero, ikastaldearen taldekatze-mota hori 
abian jartzeko proposamenaren bidez, gure planeta hobetzeko konpromisoa bideratuko dugu, eta geure burua 
aldaketa, jasangarritasun eta eraldaketarako eragiletzat proposatuko dugu, garapen jasangarrirako helburuak 
lantzeko jarduera batzuekin.

 » Gure ikasgelen antolaketaz, ikasleentzako arretaz eta emaitzak 
hobetzea bermatuko duten alternatibez gogoeta egin

 » Irakasleei talde interaktiboak ezagutarazi, hezkuntza-komunitate 
osoaren hezkuntza-inklusiorako proposamen gisa eta eskola nahiz 
gizartea eraldatzeko tresna gisa

 » Hezkuntza-komunitatean espiritu kritikoa garatu, GHko ikuspegia 
duten jarduera batzuen bidez eta GJHen gaineko lanaren bidez

5. Aubert , A.; Flecha . A.; García , C.; Flecha, R. y Racionero , S. (2008). Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia, p. 19.
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Ikasgela tradizionala: taldekatze heterogeneoak 
eta homogeneoak. Deskribapena, emaitzak eta 
ondorioak
Gure ikastetxeen funtzionamenduak, neurri handi batean, eskola-kultura deritzogunari jarraitzen dio (Booth, 
T., Ainscow, M. y Kingston, D., 2006)6. Hura, definitzen denez7, ikasleen irakaskuntzari eta ikaskuntzari buruz 
nahiz ikastetxearen funtzionamenduari buruz hezkuntza-komunitateak dituen sinesteen eta uste sendoen 
multzoa da. Sineste horiek berekin dakartzaten erabakiak ez dira beti berrikusten eta ebaluatzen, eta 
haien ondoriozko hezkuntza-praktikak, batzuetan, sistematikoki berresten dira ikastetxeetan, ahulguneak 
eta hobetzeko puntuak identifikatzea eragotzirik horrela. Hala gertatzen da, esaterako, gure ikastetxeetan 
tradizionalki izan ditugun taldekatze-motekin: oro har, 20 ikasletik 30 ikaslera bitarteko ratio batek osatzen 
ditu ikastaldeak; ikasleok heterogeneoak izaten dira –sozialki, ekonomikoki eta curriculumaren aldetik–, 
eta ikasgela berean egoten dira irakasle bakarraren ardurapean. Laguntza pertsonalizatuagoa behar duten 
ikasleak laster hasten dira barreiatzen eta parekoak baino atzerago geratzen, beren eskola-kokapenaren 
ostertza galtzeraino, zenbaitetan. Taldekatze horiek baliatuz helburuak betetzen ez direnean, sistemak ikasleen 
gaitasunari egozten dio desbideratzea. Taldekatze horiek ordezteko gehien erabiltzen diren alternatiben artean, 
ikastaldearen heterogeneotasuna murriztea eta taldekatze homogeneoak proposatzea dago, ikasleei beren 
gaitasunen arabera emateko arreta. Hori egiteko, funtsean, bi era egon dira: batetik, ikasleak curriculum-
mailaren arabera banatuz, ikasgelaren barruan edo, banaketak eginez, ikasgelatik kanpo; eta, bestetik, 
eskola-orduetan, zailtasun handienak dituzten ikasleei laguntza emanez ikasgelatik kanpo.

Hainbat ikerketaren emaitzek8 eta Europako Batzordearen gomendioek (2006)9 badaramatzate urte asko 
aditzera ematen desberdintasuna sortzen dutela bai ikasgeletako segregazioak –edozein motatakoak– bai 
hezkuntza-ibilbideak sortzeak (ustez hautazkotasunaren eta aniztasunarentzako arretaren mesedetan), 
ikasleek, oro har, emaitza okerragoak izatea eragiteaz gain.

1990. urtean10, Ramón Flechak La nueva desigualdad cultural argitaratu 
zuen, non dagoeneko planteatzen zituen gaiaren inguruko arazoak, eta 
aditzera ematen zuen oinarrizko hezkuntzako maila-desberdintasun horrek, 
gainera, pertsonen etorkizuna baldintzatzen zuela: laguntza jasotzen duten 
ikasleen gain espektatiba apalak proiektatzen dira, eta haien taldekatzeek 
hezkuntza-komunitateak era negatiboan iritzitako etiketak jasotzen dituzte; 
horrek kalte egiten dio haien autoestimuari, bai eta ibilbide jakin batzuetatik 
jarraitzeko legitimotasunari ere. Horren ondorioak, zaurgarrienentzat 
batik bat, porrota, absentismoa, eskola-uztea, eta bazterketa izaten dira, 
gehienetan ez baitute inoiz lortzen erreferentziazko taldean sartzea.

Aniztasunari arreta ematen dion ala desberdintasuna sortzen duen eskola 
batez ari gara? Gure sistemaren paradoxetako bat da; hain zuzen, bere 
burua demokratikotzat aurkezten du, aukera-berdintasunaren aldezletzat 
eta inklusibotzat, baina, egiaz, gizarte-desparekotasunak betikotu egiten 
ditu, fosiltzeraino.

6. Booth, T., Ainscow, M. eta  Kingston, D. (2006). Index para la inclusión. Erresuma Batua: CSI.
7. Kontzeptu polifoniko bat da, azken hamarkadetan asko landu dena. Hemen, ematen zaizkion ikuspegietako bat aipatzen dugu.
8.  INCLUD-ED (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Madril: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Dokumentazio eta Argitalpenen Zuzendariordetza 

Nagusia. Hemendik deskarga daiteke: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/actuaciones-de-exito-en-las-escuelas-europeas/educacion-sociologia-europa/14918
9.  Europako Batzordea  (2006). “Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación”. KOM (2006) 481 Batzordearen Komunikazioa Kontseiluari eta 

Europako Parlamentuari. Brusela, 2006ko irailaren 8a.
10.  Flecha , R. (1990). La nueva desigualdad cultural. Bartzelona: El Roure.
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Taldekatze inklusiboak: talde interaktiboen 
bidezko proposamena
Irakasle bakarraren ardurapean dagoen banaketa edo heterogeneotasuneko eskola horren aurrean,  hezkuntza-
inklusioari buruzko ikerkuntzak ikastetxeetako “ikasteko eta parte hartzeko oztopoen” gainean lan egin du. 
Kontzeptu horrek, porrotaren erantzukizuna ikasleei egotzi ordez, hezkuntza-komunitatearen berezko beste 
alderdi batzuen garrantzia jarri du agerian, alderdiok irakatsi eta ikasteko prozesua oztopatzen dute eta. Lehen 
aipatutako eskola-kulturaz gain eta azaldutako taldekatzeek berekin ekarriko lituzketen ikastetxearen barruko 
funtzionamendu-prozesuez gain, ikasgelako praktikek eragin nabarmena izaten dute ikasteko eta parte 
hartzeko oztopo gisa.

Horri dagokionez, INCLUD-ED proiektuak11 hezkuntzan zein gizarte-inklusioan arrakasta sustatzeko lagungarriak 
diren jarduera zehatzak deskribatu zituen, derrigorrezko hezkuntzaren etapa guztietarako. Haren ekarpen 
nagusietako bat izan zen “hezkuntza-jarduera arrakastatsuak”12 identifikatzea; jarduerok, azken txostenean13 
definitzen direnez, honelakoak dira: “ez bakarrik praktika onak, ezta praktika onenak ere, baizik eta abian jarri 
diren testuinguru guztietan emaitza akademikoak hobetu izana frogatu duten jarduera arrakastatsu horiek”.

Honako hauek izan ziren identifikaturiko jarduera arrakastatsuak: talde interaktiboak; tertulia dialogikoak; 
tutoretzapeko liburutegiak; familiakoen prestakuntza; komunitatearen hezkuntza-arloko parte-hartzea; 
gatazkak prebenitzeko eta ebazteko eredu dialogikoa; eta irakasleen prestakuntza dialogikoa. Ikastetxe 
batean horiek guztiek aldi berean jarduteak Ikas Komunitate bat eratzen du.

Talde interaktiboak dira eskuliburu honen xedea. Hala ere, beste jarduera arrakastatsu batzuei buruz gehiago 
jakiteko, web-orrialde hauetara jo daiteke:

http://utopiadream.info/ca/ eta https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto

Zertan dautza talde interaktiboak?

Talde interaktiboak ikastaldea 4-6 ikasleko talde heterogeneotan antolatzean dautza eta, heldu boluntario 
batek dinamizaturik, jarduera bat era dialogikoan ebaztean, 20 minutu inguruko iraupenarekin.

Funtzionamendua

Talde interaktiboak edozein irakasgaitan egin daitezke, baina irakasgai instrumentaletan erabiltzen dira 
gehiagotan, hala nola Hizkuntzan, Ingelesean edo Matematikan. Komeni da, ahal dela, bi eskola hartzen 
dituzten saioak egitea, bai lan-denbora, bai boluntarioak bertaratzearen aparteko baliabidea optimizatzeko. 
Horrek ez du normalean arazorik sortzen Haur eta Lehen Hezkuntzan, hezkuntza-mailen antolaketa bera dela 
eta. Bigarren Hezkuntzan, ordea, ikastalde berarekin ondoz ondoko ordutegia duten bi irakaslek ordu-tarte 
hori blokeatu behar dute, talde interaktiboen saio bat egiteko (adibidez, Matematika eta Hizkuntza edo Historia  
eta Ingelesa). Irakasle bakoitzak bere bi jarduerak jarriko ditu, eta horiek taldeetan txandaka eramango dira 
aurrera, ahal izanez gero. Komeni de gutxieneko koordinazio bat egotea bi irakasleen artean, saio bateko 
zereginak askotarikoak izan daitezen, eta trebetasun berak lantzeko eskatzen dituzten edo euskarri berak 
erabiltzen dituzten ariketak saihesteko, esate baterako.

Ikasgelan talde txikiak eraturik, eta boluntarioei jarduerak esleitu eta gero, irakasleak zer lan egingo den 
 azalduko du saioaren hasieran. Une horretatik aurrera, lehen jarduera ebazteko 20 minutuak hasiko dira. 
Denbora bukatu ondoren, talde bakoitza mahaiz aldatuko da, txandaka, beste boluntario batengana, eta beste 

11.  INCLUD-ED ikerketa-proiektua (Gizarte-inklusio eta kohesiorako estrategiak Europan hezkuntzatik, 2006-2011) Europako Batzordearen VI. Esparru Programako 7. 
lehentasunaren proiektu integratu bat izan zen. 

12. Praktika horietako bakoitzari buruz sakontzeko, web-orrialde honetara jo daiteke: https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es y http://utopiadream.info/ca/
13. INCLUD-ED (2012). Final Report. Hemen: http://creaub.info/included/wp content/uploads/2010/12/D25.2_Final-Report_final.pdf (2019ko ekainaren 26an kontsultatua).
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jarduera bat egingo du. Prozesu hori beste bitan ere egingo da (hirutan, bost talde egonez gero). Horrela, talde 
interaktiboen saio oso batean, ikasleak 4 (edo 5) jardueratatik igaroak dira, eta jarduera horietako bakoitza 
heldu batek dinamizatu du. Komeni da, saioaren bukaeran, gutxienez 10 minutu erreserbatzea, saioa bera 
ebaluatzeko. Garrantzitsua da, halaber, une hori boluntarioek, irakasleek zein ikasleek partekatzea; horrela, 
planteatutako jardueren ahalmena eta talde batekoek besteetakoekin duten interakzioa balioztatu ahalko 
ditugu, eta guztiek egiten dizkiguten hobetzeko proposamenak entzun.

0. IRAKASLEEK SAIOA AURKEZTEA

5. SAIOAREN EBALUAZIOA:  
Irakasleak, boluntarioak eta ikasleak

IKASLEAK

IRAKASLEAK 

BOLUNTARIOAK
Irudia: geuk egina

2. JARDUERA
Testuen ulermena

20 minutu

1. JARDUERA
Ekuazioak

20 minutu

3. JARDUERA
Azalerak eta ehunekoak

20 minutu

4. JARDUERA
Tabua
20 minutu

Saioaren garapenak, beraz, hiru une nagusi ditu:

 » Irakasleak talde interaktiboen lan-saioa aurkeztea.
 » Lana aurrera eramatea, dagozkion txandak eginez eta denborak betez.
 » Saioaren ebaluazioa. Ebaluazio-eredu bat honako galdera hauetan oinarriturikoa izan liteke:

Zer moduz joan da saioa? Guztiek parte hartu dute? Eta hala ez bada izan, 
zergatik ez du parte hartu norbaitek? Gauzak elkarri azaldu dizkiozue? Zer ikasi 
duzue? Zein jarduera gustatu zaizue gehien? Zergatik? Zein gutxien? Zergatik? 
Hobetzeko proposamenik?
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Ikasturteko lan orokorraren egituraketan talde interaktiboen saioek izango duten izaera ikastetxe bakoitzak 
erabakiko du. Dinamika sistematizatzeko eta curriculum-edukietan eta ebaluazioan integratzeko helburuz, 
honako jarduera-ildo hauek proposatzen ditugu:

1. Talde interaktiboetan egiten diren jarduerak eguneroko lanean ikasleek egiten duten beste edozein 
jardueraren garrantziarekin eta eskakizunarekin integratzen dira ikaskuntza-edukietan. Haietan landutako 
dokumentuak ikasleen karpeta pertsonalean sartuko dira eta lan-materialtzat joko dira.

2. Jarduera boluntarioekin gauzatzeko eta gogoeta egiteko 20 minutuak funtsean dialogikoak izango dira (eta 
horrela izan dadin bideratuko dute hala irakasleak jarritako jarduera egiteko moduak nola kontsignak berak).

3. Irakasleek ohiko eskolan zuzenduko edo berrikusiko dute jarduera.

4. Talde interaktiboetan eginiko ariketek eskolako beste edozein jardueraren ebaluazio-irizpide berak izango 
dituzte.

Talde interaktiboak ikasprozesuko zein unetan erabiliko ditugun irakasleek erabakiko dute: eduki berriak 
esploratzeko erabil daitezke, edo beste batzuk errepasatzeko, indartzeko nahiz haietan sakontzeko, nahi 
dugun orientazioa emanik eta egokia iruditzen zaigun eran gauzaturik. Komeni da ariketa bakoitza egiteko 20 
minutu ezartzea, baina ez du garrantzirik hala ez izateak. Jakina, talde bakoitzak gehiago edo gutxiago egingo 
du aurrera jardueran, lanak sortu dituen galderen arabera. Ikasgelan, ariketa bakoitzari buruzko gogoeta 
zuzenketa egitean itxiko da.

Tresna hau zein maiztasunekin erabiliko dugun irakasleak erabakiko du, irakasgaiaren izaera eta plangintza 
aintzat harturik, bai eta bere boluntarioen prestasuna ere: esaterako, irakasgai batzuetan astero egiten dira 
talde interaktiboak, eta beste batzuetan hamabostean behin egitea aukeratzen da.

Irakaslearen rola

Talde interaktiboak abian jartzean, irakasleek behatzaile-rola hartzen dute, ikasprozesutik kanpoko kokagune 
bat egokitzen zaie, baina, hala eta guztiz ere, haiexek gidatzen dute prozesu hori, jardueren plangintza dela 
bide. Edukien azalpena, programazioa, jarduera-hautaketa eta ebaluazioa oraindik ere irakasleei dagokie 
ikasgela tradizionalean.

Talde interaktiboetan, irakaslearen rola da jarduerak proposatzea, saioari hasiera ematea, egingo den lana 
aurkeztuz, zeregin horiek nola egitea nahi duen azaltzea, eta jarduera ixtea, eginiko lana ebaluatuz. Ahal dela, 
irakasleek aurretiaz eman beharko liekete zereginaren berri boluntarioei, boluntarioek prozeduraz eta beren 
jardueran landuko duten edukiaz gogoeta egin ahal izateko.

Irakasleei ziurgabetasun gehien sortzen dien eginkizunetako bat da beren boluntarioek astero parte hartuko 
dutela segurtatzea, eta ordezkoak bilatzea baten batek huts eginez gero. Hori dela eta, komenigarria da ikastalde 
bakoitzari lau pertsona finko esleiturik edukitzea, bai eta bi ordezko ere, azken horiek deitzeko beharrezkoa 
denean. Halaber, irakasle ez diren langileak edo guardiako irakasleak ere inplika daitezke, egoera puntualetarako.
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Zenbaitetan, boluntarioren bat falta, eta irakasleak taldeetako batean dinamizatzaile jardutea erabakitzen du. 
Alabaina, noiz edo noiz hori egin daitekeen arren, hobe da irakaslea talde guztiei kasu egiteko moduan egotea, 
ariketak ebazteko zalantzak argitze aldera, halakorik sortuz gero. Gainera, taldeen dinamikatik kanpoko 
kokagunea duenez, ikasleen interakzioa, interesa eta konpromisoa behatzeko aukera du, elkarren artean 
zein boluntarioekin. Azkenik, kokagune horrek bide ematen dio ikasgelan denak ongi funtzionatzea zaintzeko, 
parte-hartzaile bakoitzak bere rola bete dezan segurtatuz eta, beharrezkoa izanez gero, esku hartuz.

Boluntarioen rola

Boluntarioa ohiz kanpoko giza baliabide bat da, ikastaldeari elkartzen zaiona, ikasleen aniztasun errealarentzako 
arretan laguntzeko, ikasle horiek banatu beharrik gabe eta ikasgelan ikasitakoak maximizatzeko helburuz. 
Ikasleen parte-hartzearen dinamizatzaile eta haien arteko interakzioen bitartekari jardutea esleitzen zaio, 
taldeen helburua ikasleek elkarrekin interakzioa izatea eta elkarri laguntza nahiz azalpenak ematea baita.

Hezkuntza-komunitateko edozein pertsona izan daiteke boluntario: familiakoak, irakasle ez den pertsonala, 
era horretan ikastetxearekin lotura bat ezarri nahi duten auzokideak, ikasle ohiak, eta abar. Boluntariotzan, 
beraz, askotariko pertsonak aritzen dira, denetariko maila akademikoak eta bizipenak dituztenak. Zenbaitetan, 
goragoko mailetan batik bat, baliteke arazo bat izatea haientzat gaiak ez menderatzea. Alabaina, ez da 
berariazko prestakuntza bat izan behar talde interaktiboetan parte hartzeko: boluntarioen eginkizuna ez 
da irakasleek talde handian aurrera eramaten duten dinamika kopiatzea, baizik eta guztiek jardueraren 
kontsigna ulertu dutela segurtatzea eta hura ebazteko irakasleak adierazi duen prozedura aplikatzea. Hortik 
aurrera, boluntarioen lana da taldeko kide guztiek parte har dezaten sustatzea, ezagutzen eta trebetasunen 
trukea dinamizatuz, ikasleen ekimena eta autonomia bultzatuz, eta haien autoestimua indartuz, zereginen 
ebazpenean inplika daitezen. CREA delakoak (Community of Research on Excellence for All) jarraibide batzuk 
argitaratu zituen, baliagarriak izan daitezkeenak boluntarioengandik espero den parte-hartzea orientatzeko 
gidatzat. Haien egokitzapen bat 1. eranskinean ikus daiteke.

Jarduerei dagokienez, boluntarioen esku-hartzeak izan daitezke, besteak beste, ikasleen gogoetak orientatzea, 
beren ikuspuntua ematea, ikasleekin batera ikastea –hala egokitzen bada–, haien interakzioak aberastea, 
haien zentzu kritikoa piztea, elkartasunezko harremanak nahiz estereotipoak gainditzen dituzten harremanak 
bultzatzea, eta aurrera eramaten ari den jardueraren gainean garapen jasangarriko ikuspegia izan dezaten 
laguntzea. Talde interaktiboek ematen diguten aukera handia da boluntarioen ekarpenek ikaskuntza formalak 
barne har ditzaketela, baina ez da hori interesgarriena eta lortu nahi duguna. Haien parte-hartzearen alderdirik 
erakargarriena haien adimen kulturalean datza, ikasleekiko berdintasunezko elkarrizketan, eta ematen dieten 
laguntzan, hala jarduerak gauzatu bitartean zentzua sortzen, nola ikasten dutenari orientazio instrumental 
bat ematen. Horregatik guztiagatik, oso gomendagarria da boluntarioei ikaskuntza dialogikoaren printzipioak 
jakitera emateko formula bilatzea. Baliteke prestakuntza-saio bat edo tertulia pedagogiko bat horretarako bide 
egokiak izatea.

Garrantzitsua da boluntarioen seriotasuna eta konpromisoa izatea, ikasleekin nolabaiteko lotura ezarri behar 
delako, aipatu diren onurak lortzeko. Boluntario bakoitzak agertzen duen interes, ilusio, elkartasun eta 
altruismoak hainbat eratan uzten du bere aztarna ikasleengan. Erakusten diren hurbiltasuna eta nahitasuna 
horren froga dira. Era berean, boluntarioek era esponentzialean gehitzen dute talde bakoitzak eginiko lanaren 
eraginkortasuna, ikasgelan normalean egingo litzatekeenaren aldean.



12

#02  |  Hezkuntza interaktibo eta eraldatzailea talde interaktiboen bidez

Boluntarioen eta irakasleen arteko harremanak trabagabea izan behar du. Jarduerak egiteko adierazitako jarraibideak 
betetzeaz gain, garrantzi handikoa da ikasleen ebaluazioan parte har dezaten. Horregatik, taldeen jarraipena egiteko 
orri bat eransten da. Han, funtsean, ikasleen inplikazioa eta parte-hartzea balioztatu behar dituzte. Halaber, komeni da 
oso boluntario bakoitzak parte har dezan saio bakoitzaren ebaluazioa egiteko unean, eta bere balioztapenak aditzera 
eman ditzan taldeen lanari nahiz egitea egokitu zaion jarduerari buruz. (2. eranskina)

Nola lortu boluntarioak?

Ikastetxerako boluntarioak lortzea lan handiko prozesu bat da, hezkuntza-komunitatearen inguruko kolektibo 
guztiak mobilizatzeko eskatzen duena. Ikastalde bakoitzaren familiakoak lehenetarikoak dira ikasgelara 
erakartzen saiatzeko. Ikasturte hasierako informazio-bilerak une aproposa dira esperientziaren berri emateko. 
Orduan ezin bada, zirkular bat helaraztea ere aukera ona da. Ikasleen familietatik kanpo, irakasleen nahiz 
irakasle ez diren langileen hurbileko edozein pertsona, auzokideak, oro har, nahiz hiriko elkarteak egon 
daitezke interesaturik boluntariotzan sartzen.

Boluntarioak lortzeko dokumentu baterako proposamena 3. eranskinean ikus daiteke.

Behin boluntario-taldea eratuz gero, garrantzitsua da baterako prestakuntza- eta informazio-saio bat eman 
diezaiegun ahalik eta boluntariogai gehienei. Boluntariogai bakoitzari prozedura pertsonalki eta xehetasunez 
azaltzea nahiz haren zalantza eta duda-mudei erantzutea azkenean lan handia izan daiteke, gure eguneroko 
lanari gehiturikoa, gainera. Prestakuntzarako estrategia eraginkor bat da “ateak zabaltzea”: hau da, aditzera 
ematea edozein boluntario edo irakasle sar daitekeela talde interaktiboak nola eramaten diren aurrera 
ezagutzera, eskola-orduetan. Lan-giroa eta parte-hartzaileen arteko interakzioaren kalitatea ikus daitezke in 
situ, eta, aurretiaz pentsa litekeen ez bezala, egiaztatu egin daiteke bisitari bat egoteak ezer gutxi nahasten 
duela ikasleek egiten ari diren jardueran jarritako kontzentrazioa

Ikasleak

Talde interaktiboetan, bai irakasleek, bai boluntarioek espektatiba handiak jartzen dituzte ikasleengan. 
Ikasleak talde heterogeneoetan antolaturik daude, eta taldeen dinamika ezagutzen dute, bai eta parte-hartzaile 
bakoitzak bere gain zer eginkizun hartzen duen ere. Horri dagokionez, garrantzitsua da nabarmentzea zeregina 
aurrera eramatean zer jarrera izan behar duten taldekideekin, eta zer espero den boluntarioengandik. Azken 
hori azpimarratu behar da, talde handian ematen diren eskoletako ohiko dinamika errepikatzeko arriskua 
baitago. Ikasleek jardueraren gidari izan behar dute, elkar lagundu, jarrera aktiboa izan, eta boluntarioek 
ematen dizkieten jarraibideak entzun.

Era berean, ulertu behar dute errespetua funtsezkoa dela interakzio guztietan, bai parekoekin bai boluntarioekin 
dituzten interakzioetan. Oro har, ikasleentzat erakargarria eta pizgarria izaten da ikasgeletan horrelako laguntza 

jasotzea, horrela lan eginez arreta handiagoaren hartzaile sentitzen baitira, bai eta 
zereginak ebazteko motibatuago ere, ohiko eskoletan baino.

4. eranskinean dokumentu-eredu bat jasotzen da, ikasleekin lant 
daitekeena, talde interaktiboak abian jarri baino lehen.

Halaber, oso komeniko litzateke eskola-orduetan edo tutoretza-orduan 
tarte batzuk bilatzea, “Ikaskuntza dialogikoaren 7 printzipioak” lantzeko.
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Ondorioak

Talde interaktiboak abian jartzeak ikasleen errendimenduan eta desparekotasunak gainditzeko garaian 
eragiten dituen hobekuntzak Included14 txostenean jarri ziren agerian. Hainbat ikerketak zein landa-lanek 
haien lorpenen berri eman dute. Teseon bilaketa bat egitea aski da, han emandako ondorioen inguruan 
estatuko unibertsitateetan defendatu diren doktorego-tesiak ugaritu izanaren lekukotasuna emateko.

Master-bukaerako lanen aldetik, era berean, kasu-azterketa 
askotan aditzera ematen dira zer-nolako eraldaketak 
gertatzen ari diren ikastetxeetan talde interaktiboak zein 
beste hezkuntza-jarduera arrakastatsu batzuk ezartzean. 
Bai lan horiek, bai ikastetxeetako esperientzia bera aintzat 
harturik, halako taldekatze inklusiboak  abian jartzeari 
buruz honako ondorio hauek nabarmentzen ditugu:

1. Talde interaktiboek iraultza eragiten dute ikastetxeetako eskola-kulturan, eta parte-hartzaile guztiek 
horrekin pozik daudela aditzera ematen dute. Irakasleak-curriculuma-ikasleak hirukote tradizionala 
aberastu egiten da komunitatearen inplikazioarekin, eta parekoen arteko ikaskuntzari protagonismoaren 
zati bat uzten dio. Inplikazio horrek ikasleen interakzioak ugaritzea ekartzen du berekin, eta bide ematen 
du boluntario bakoitzak horretan jartzen duen adimen kulturalaren balioa nabarmentzeko, boluntario 
horren maila ekonomikoa edo soziokulturala gorabehera. Boluntarioek berek adierazten dutenez, aberaste 
hori elkarrekikoa da, ikasleekin ematen duten denboraz gozatzen dutelako eta gauzak ikasten jarraitzen 
dutelako. Era berean, irakasleek gogobeteak sentitzen dira, prestatutako zeregin guztiak ikasle guztiek 
lantzen dituztela ikustean.

2. Ikasle heterogeneoz osaturiko eta boluntarioek dinamizaturiko talde txikiek eta jardueren ebazpen 
dialogikoak eragin positiboa dute errendimendu akademikoan, hala emaitza onak lortu ohi dituzten 
ikasleen errendimenduan nola halakorik lortzen ez dituztenen errendimenduan. Errendimendu apaleko 
ikasleek ebaztera bideratuago dagoen lan-erritmo baten onura jasotzen du. Eta ikasle aurreratuagoek 
ikaskuntza burutu egiten dute ikasitakoari buruzko gogoeta metakognitibo bat berbalizatzeko gai diren 
unean, ikaskideei azalpenak ematean.

3. Talde txikiko lanak ikaskuntzaren gaineko ikuspegia aldarazten du: huts egitea eta/edo ez jakitea 
ikaskidearekin lankidetza ezartzeko aitzakia bilakatzen da, zigortzeko arrazoi bihurtu beharrean, ohiko 
eskoletan, beharbada, gertatzen den bezala. Horrek sortzen duen lan-giroak ikasle guztien parte-hartzea, 
motibazioa eta ikastea sustatzen du.

4. Jardueren iraupena dela eta, sorturiko lan-espazioek arreta era optimoan mantentzea ahalbidetzen dute. 
Jarduera-txandakatzeari esker, saioek motibazioa sustatzen duen izaera dinamiko bat dute.

5. Desgaitasuna duten ikasleak eta boluntarioak integratzeak ez du desabantailarik batere eragiten 
errendimenduan eta, aitzitik, ikasteko oso aukera ahaltsuak ematen ditu.

6. Talde interaktiboek konplizitatea sortzen dute ikasleen artean eta boluntarioekin, talde handian eta 
irakasleekin modu berean existitzen ez den konplizitate bat, hain zuzen. Taldekatze-mota hau bide 
egokitzat agertzen da, ezagutza norabide guztietan mugitzeko ez ezik, balioei eta sentimenduei buruz 
aritzeko.

14. Ibíd
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7. Talde txikiko eta boluntarioekiko interakzioa dela eta, ikasle bakoitzak sentitzen du helduaren zein 
parekoen arreta pertsonalizatua hartzen duela. Aniztasunarentzako arretak zentzu erreala du hemen, 
eta ikasgelako dinamikan giza baliabideak gehitzeak eragin positiboa du autoestimuan eta ikasleen 
ikaskuntza hobetzen du.

Ikaskuntza dialogikoaren 7 printzipioak

Ikaskuntza dialogikoa jarduera arrakastatsu guztiak aurrera eramatean abiapuntutzat hartzen den esparrua 
da. Ikaskuntzaren kontzepzio dialogikoaren arabera, pertsonen arteko interakzioen kalitatea, askotarikotasuna 
eta kopurua dira ikaskuntza gertatzeko adierazle erabakigarriak. Interakzioek berdintasun-harreman batean 
gauzatu behar dira, eta ez botere-harreman batean; horrek balioa ematen dio argudiaketari edozein   indar-
motaren gainetik, eta beharrezko tresnak ematen ditu bizikidetza pixkanaka hobe dadin. Ildo horretan, 
elkarrizketa eta komunitatearen parte-hartze aktiboa, eskola ez ezik, gizartea ere eraldatzeko tresnak dira.

Gida honetan ez ditugu berriz sakon aztertuko ikaskuntza dialogikoaren printzipioak. Textos para pensar15 
bilduma honetako aurreko eskuliburuan luze eta zabal azaldu ziren eta hara jotzeko gomendatzen dizuegu 
kontsultatzeko.

Talde interaktiboetako jarduerak

Zer jarduera?

Irakasleei kezka sortu ohi die jarduera-hautaketaren egokitasunak.

Oro har, ohiko eskoletarako prestaturiko edozein jarduera da egokia talde interaktiboetan lantzeko, eta 
herritartasun globalerako hezkuntzako ikuspegi bat eman dakioke. Gakoa egongo da jarduera egiteko 
adieraziko dugun moduan, kontsignan bertan, boluntarioek ikasleen interakzioa mobilizatu eta taldea sortzen 
diren gaiak problematizatzera bideratzeko trebetasunean, eta ikasleek parte-hartzeko duten jarreran.

Hala, talde interaktiboentzako jarduera on batek bikaintasuna izan behar du helburutzat ikasle guztientzat, 
kalitatezko ikaskuntza sustatu behar du, eta parte-hartzea, pentsaera kritikoa eta taldekideen arteko ikasteko 

15. Salinas, K. Textos para pensar https://escuelasdesarrollosostenible.org/wp-content/uploads/2019/05/textos-para-pensar.pdf
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lankidetza bultzatu. Ahal dela, saioetan zehar askotariko euskarriak erabiliko ditugu, eta sormena eta 
adierazmena sustatuko ditugu.

Jardueren edukiak hautatzeko proposamen bat irizpide hauen araberakoa izan liteke: kontuan harturik 
curriculuma16 (2015) lauzpabost eduki-bloketan banaturik dagoela, talde interaktiboen saio bakoitzean 
ahaleginduko ginateke saio horretarako ditugun jardueretan beste hainbeste bloketako gaitasunak lantzen, 
bakoitzari buruz jarduera bat eginez, alegia. Esaterako, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Gaztelania eta Literatura 
irakasgaian17, honako hauek dira eduki-blokeak. Bloke bakoitza lantzeko zenbait jarduera proposatzen dira 
jarraian:

Curriculumeko 1. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea eta entzutea
 » Gaztelaniazko atsotitz eta esaera zahar batzuen esanahiaz eta zentzuaz aritzea.

 » Jokoak: Tabua, orotariko kulturari buruzko karta-jokoak (Trivial modukoak), etab.

 » Dilema moralak ebaztea.

 » Ahozko testuak ulertzea.

Curriculumeko 2. blokea. Komunikazio idatzia: irakurtzea eta idaztea
 » Testu bat ulertzea. (Mahai hau kanpo-probetarako entrenamendutzat balia daiteke).

 » Laburbiltzea, kontrastatzea, ideiak hierarkizatzea, etab.

 » Testu idatziak osatzea: ariketak egitea plangintzari, informazio-antolaketari, idazketari, berrikuspenari 
buruz.

 » Erreklamazioak eta instantziak idaztea, eskabideak betetzea, etab.

Curriculumeko 3. blokea. Hizkuntzaren ezagutza
 » Semantika, morfologia, sintaxi, gramatikako ariketak, testuinguruan kokaturik.

 » Hiztegiak eta beste kontsulta-iturri batzuk erabiltzea paperean zein formatu digitalean.

 » Ortografia eta puntuazioko ariketak.

 » Testu-generoak bereiztea.

 » Erregistroak bereiztea hainbat komunikazio-egoeratan.

Curriculumeko 4. blokea. Literatura-hezkuntza
 » Tertulia literario dialogikoak.

 » Pasarteak eta poemak ozen irakurtzea.

Normalean, talde interaktiboen saioan bi irakasgai integratuko direnez, blokeen inguruko lana saio batean 
baino gehiagotan txandakatuko dugu. Horrela, curriculumeko trebetasun guztiak esparru dialogiko batean 
lantzeko aukera izango dugu.

Nola integratu jardueretan garapenerako hezkuntzako ikuspegia eta GJHak?

Ariketa bakoitzari dagozkion galderez gain eta irakasgaia gorabehera, eskuliburu honen proposamena da 
jarduera bakoitzari garapenerako hezkuntzako ikuspegi bat ematea eta garapen jasangarrirako helburuak 
lantzea. Proposatzen ditugun jarduerek badute lan hori inplizituki txertatua beren edukiaren orientazioan. 
Alabaina, beste jarduera batzuetan ikuspegi hori ez da hain agerikoa. Horretarako, proposatzen da edozein 
jarduerari galdera ireki batzuk eransteko, gure lana norabide horretara bideratuko dutenak. Helburua da 
lantzen ari garen jardueratik ondorioztatzen den arazoa kokatzea, deskribatzeko bide ematea, ikuspegi 

16. Bigarren Hezkuntzako curriculuma Nafarroan (2015). Deskargatzeko: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/profesorado/curriculos-y-normativa/eso
17.  Lehen Hezkuntzako curriculuma Nafarroan (2015). Deskargatzeko: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DC9FD764-A71A-4920-851D-24BB2C653B6F/0/

F1410295_LehenHezkuntzako.pdf
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kritiko bat planteatzea, ikasleak aurkezten ari diren egoeren alderako enpatiarantz orientatzea eta haien 
erreakzioa eragiten saiatzea. Probetxu handikoa litzateke galdera horiek inprimatu eta plastifikatuko balira 
talde interaktiboen mahai bakoitzarentzat, beti presente eta ikusgai egoteko.

 » Zergatik uste duzue badagoela… desberdintasuna/genero-indarkeria/haurren 
lana/hainbeste kontsumo….? (Arazoak kokatzea eta deskribatzea).

 » Bidezkoa iruditzen zaizue…? (Ikuspegi kritikoa).
 » Zer egingo zenukete zuek egoera horretan egongo bazinete? Nola sentituko 
zinatekete? Ezagutzen duzue inor antzeko egoera batean dagoena? (Arazoen 
analisian inplikazio erreala izatea).

 » Zuen ustez, zer ondorio izan ditzake…? (Toki-mailatik maila globalera doan 
gogoeta).

 » Eta guk, zer egin dezakegu? (Gogoeta-ekintza).

Azkenik interesgarria litzateke garapen jasangarrirako 17 helburuak jasotzen dituen taula inprimatu eta 
plastifikatzea, eta ikasleei eskatzea jarduera bakoitzean landu den garapen-helburua identifika dezatela. 
Horrela, segurtatuko dugu ikasleek helburu bakoitza pixkanaka ezaguna izatea, barneratzea eta hainbat 
arazorekin lotzea. Aipatutakoaz gain, esan behar da Konsue Salinasek (2019)18 gomendatzen zuela beti eskura 
edukitzeko GJHen “5 P”en txantiloia (7. eranskina) eta Petersen mapamundi bat (6. eranskina) edo munduko 
bola bat, haietara jo eta egoera testuinguruan kokatzeko. Halaber, ikasleei gabezia-egoerak biziarazteko 
proposatzen zuen, hala nola ur-eskasia edo banatze-hesiak, sentsibilizatzeko eta beste pertsona batzuekiko 
eta haien errealitateekiko enpatia errazteko.

Hurren, talde interaktiboen jarduera bat izan litekeenaren oinarrizko eskema bat eransten da, garapenerako 
hezkuntzako ikuspegiarekin eta garapen jasangarrirako helburuei buruzko lanarekin.

18.  Salinas Ramos, Konsue (2019). ¿Por qué hay que trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los centros escolares? Hezkuntza-komunitatearentzako argudioak, 
2019ko irailaz geroztik Murtziako Eskualdeko Autonomia Erkidegoko Hezkuntza, Gazteria eta Kirol Saileko Argitalpen, Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio Zerbitzuak 
argitaratua. http://www.educarm.es/publicaciones
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1. adibidea.

TALDE INTERAKTIBOETAN EGITEKO JARDUERA BATEN MAPA, GH-KO 
IKUSPEGIDUNA

1. JARDUERA (1. adib. HIZKUNTZA. TESTUEN ULERMENA)
(Hemen honako hauek adieraziko ditugu: jardueraren zenbakia, talde interaktiboen saioak izango dituen 4 
edo 5 jardueren artean kokatzeko; izenburua; eta landuko den gaia edo edukia).

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?
(Hemen, jarraibideak emango ditugu ikasleek jarduera ebaztea nahi dugun moduaren inguruan. Boluntarioek 
prozedura hori betetzea eta ikasle guztiek parte hartzea segurtatu beharko dute).

Esaterako, helburua testu bat ulertzea bada, honela jokatzeko esan diezaiekegu:

1. Guztien artean, testua ozen irakurri.

2. Azpimarra itzazue ulertzen ez dituzuen hitzak; bilatu hiztegian behar izanez gero, eta hasi testuaren 
zentzua komentatzen.

3. Behin irakurrita, laburpena egizue ahoz, labur-labur.

4. Erantzun egiten diren galderei.

3. JARDUERA eta JARDUERAKO GALDERAK
(Hemen itsatsi)

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK
(Inprimatu eta plastifikatu mahai bakoitzarentzat, GJHei zuzenean loturiko edukiak esplizituki tratatzen ez 
dituzten jardueretarako)

Zergatik uste duzue badagoela ….desberdintasuna/genero-indarkeria/haurren lana/hainbeste 
kontsumo….? (Arazoan kokatzea jardueran tratatutako gaiaren arabera) Bidezkoa iruditzen 
zaizue…? (Ikuspegi kritikoa).

Zer egingo zenukete zuek egoera horretan egongo bazinete? Nola sentituko zinatekete? 
Ezagutzen duzue inor antzeko egoera batean dagoena? (Arazoen analisian inplikazio erreala 
izatea).

Zuen ustez, zer ondorio izan ditzake…? (Toki-mailatik maila globalera doan gogoeta).

Eta guk, zer egin dezakegu? (Gogoeta-ekintza).

5. ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAKO LANA?
(Hau jardueraren bukaeran beteko dute ikasleek mahai bakoitzean, Garapen Jasangarrirako Helburuen 
infografia aurrean daukatela).

GJH nagusia ............................................................                              Beste GJH batzuk............................................................

(Inprimatu eta plastifikatu tamaina handian mahai bakoitzarentzat)





Jarduerak
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Plastikoa irensteagatik hildako balea1

1 JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
Arlo guztiak: nork bere burua ezagutzea eta 
autonomia pertsonala. Ingurunea ezagutzea. 
Hizkuntzak: komunikazioa eta irudikapena.

HAUR HEZKUNTZA

Argazki hau puzzle-formatuan, eta eskatuko zaie argazkia berriz osatzeko eta 
ikusten dutena deskribatzeko.

Galdera irekien bidez, gogoeta egingo da taldean, plastikoaren kutsaduraren arazoari 
buruz, eta ideiak eman ditzatela eskatuko zaie, itsasoak garbiago egoteko.

1. Jarduera hau Konsue Salinas Haur Hezkuntzako irakaslearen ekarpena da.
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Dentsu Jayme Syfyren arte-instalazioa | Greenpeace Filipinak

Dentsu Jayme Syfyren irudi honetan arte-instalazio bat ageri da, plastikoa irensteagatik hil den balea bat 
irudikatzen duena. Greenpeace Filipinak-entzat sortua, haren helburua da kontzientzia handitzea baleek 
plastikoaren kutsaduragatik duten arriskuaren inguruan.

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

Galdera ireki guztien bidez proposatzen genuen garapenerako hezkuntzako ikuspegiaz gain, 
testu honetan GJHak lantzeko beste orientazio batzuk gehitzen ditugu:

Non zeuden baleak irentsitako plastiko horiek guztiak? Hori ote da haien 
tokia? Nork bota ditu? Zer beste animalia batzuei egiten die kalte? Zer egin 
dezakegu guk itsasoak plastikotik garbi egon daitezen? Eman hiru ideia 
gutxienez.

 »  Zer ikusten duzue argazkian? Badago pertsonarik? Badago animaliarik? 
Bizirik ala hilik dago? Zer ateratzen zaio ahotik? Zer uste duzue gertatu 
zaiola balea horri?

 » Zergatik jan ditu plastiko horiek guztiak? Nola jaten dute baleek?

 » Zertan uste duzue ari direla umeak?
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Neska guztiak eskolara1

1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA

1. IRUDIA

HEZKUNTZA-ETAPA
Arlo guztiak: nork bere burua ezagutzea 
eta autonomia pertsonala. Ingurunea 
ezagutzea. Hizkuntzak: komunikazioa eta 
irudikapena.

HAUR HEZKUNTZA

1.  Haurrei bi irudiei begiratzeko eskatuko zaie, eta zehatz dezatela zein den ipuin 
bateko ilustrazioa eta zein publizitateko iragarki bat. Bakoitza deskribatzeko 
eskatuko zaie, labur-labur.

2. Irudia testuarekin lotzeko eskaera egingo zaie, eta zer esan nahi digun azaltzeko.

3. Azkenik, egiten diren galderei ahoz erantzungo diete.

Areago, leku batzuetan eskolak mutilentzat dira soilik, eta neskek etxean geratu 
behar izaten dute, neba-arrebak zaintzen, etxeko lanetan gurasoak laguntzen, edo 
lan egiten, familiak bizimodua atera dezan laguntzeko.

“Hendere y el derecho a la educación: los ODS en la escuela” proiektuko Descubre los 
ODS con Hendere ipuina, 16.-17. or., (2017), Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren 
Espainiako Agentzia (AECID), Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioa. http:// 
bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1015730

1. Jarduera hau Konsue Salinas Haur Hezkuntzako irakaslearen ekarpena da.
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4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

2. IRUDIA TESTUA: Neska guztiak eskolara

Galdera ireki guztien bidez proposatzen genuen garapenerako hezkuntzako ikuspegiaz gain, 
testu honetan GJHak lantzeko beste orientazio batzuk gehitzen ditugu:

Zer da gehien gustatzen zaizuena eskolan? Zuen ustez, garrantzitsua 
da eskolara joatea? Nola irudikatzen duzue zeuen etorkizuna nagusi 
zaretenean? Zertan lan egin nahiko zenukete? Eta eskolara joango 
ez bazinete… Nola irudikatzen duzue? Nola sentituko zinatekete? 
Nolakoa izango da ikasi ezin duten neska-mutilen etorkizuna? 
Bazenekiten badaudela haur asko eskolara joan ezin direnak? 
Zergatik leku batzuetan ez diete neskei eskolara joaten? Zer egin 
dezakegu guk hori ez gertatzeko? Adibidez: zer jarriko zenukete 
publizitate-panel batean?

1. IRUDIA:

Zer ikusten duzue irudian? Zer pertsona ageri dira irudian? Zertan uste duzue ari direla? Non 
daude? Badago gizonezkorik? Badago emakumezkorik? Zer daramate eskuan? Zer ari dira 
egiten neskak? Nola iruditzen zaizue daudela? Pozik? Nora uste duzue doazela?

2. IRUDIA:

Zer ikusten duzue irudian? Zenbat neska daude? Zer daramate eskuan? Nora uste duzue 
doazela? Nola iruditzen zaizue daudela? Pozik?

Irudi bakoitzari dagokion testua irakurriko da

Zer dio testuak? Zergatik dio hori? Zertan dira antzekoak bi irudiak? Zer esan nahi digute? Zer 
desberdintasun daude?

Fernando Egiluzek utzitako argazkia: https://fernandoegiluz.com/



24

#02  |  Hezkuntza interaktibo eta eraldatzailea talde interaktiboen bidez

1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
Arlo guztiak: nork bere burua ezagutzea 
eta autonomia pertsonala. Ingurunea 
ezagutzea. Hizkuntzak: komunikazioa eta 
irudikapena.

HAUR HEZKUNTZA

1. Guztion artean, itsasoan bizi diren zenbait animaliaren izenak esango ditugu.

2.  1. multzoko argazki bakoitzari (dortoka, marrazoak eta itsas zaldia) bere izena 
jarriko diogu idatziz: “Dortoka”, etab.

3.  Gogoeta egingo dugu bigarren argazki-multzoarekin (itsas animalia berak 
itsasora hondakinak isurtzearen ondorio bat pairatzen). Bi egoerak erkatuko 
ditugu eta habitat garbia/habitat kutsatua irizpidearen arabera sailkatuko ditugu.

a. Esan itsasoan bizi diren 5 animaliaren izena (itsas habitata).

b. Lotu idatzitako izena irudiarekin.

c.  2 MULTZOKO argazkiak ikusi, eta gertatzen ari dena deskribatuko dugu? Zer gertatzen zaio 
dortokari? Eta itsas zaldiari? Eta marrazoari?

d.  Sailkatu 6 argazkiak, bi hauen arabera:

Zer egiten du hemen (itsasoan)? Hau ote 
da haren tokia? (dortoka, itsas zaldia,  

marrazoa, plastikozko lepokoa)1

 DORTOKA  SAREA
 ITSAS ZALDIA  PLASTIKOZKO POLTSA
 MARRAZOA  ALANBREA

HABITAT GARBIA HABITAT KUTSATUA

1. Jarduera hau Konsue Salinas Haur Hezkuntzako irakaslearen ekarpena da.
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4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

Galdera ireki guztien bidez proposatzen genuen garapenerako hezkuntzako ikuspegiaz 
gain, testu honetan GJHak lantzeko beste orientazio batzuk gehitzen ditugu:

Nor ari da itsasoa kutsatzen? Gizonak eta emakumeak? Animaliak? 
Imajinatzen duzue norbait gure etxera, gure logelara, gure ikasgelara 
etorri, eta zaborrak, plastikoak, eta abar botatzen dituela? Nola sentituko 
zinatekete? Arriskutsua litzateke gure osasunarentzat? Non utzi behar 
ziren sarea, plastikozko poltsa eta plastikozko lepokoa? Eta guk, zer egin 
dezakegu?

1. ARGAZKI-MULTZOA

https://www.google.com/search?q=tortuga+marina&rlz=1C- 
1GGRV_enES751ES751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&- 
ved=0ahUKEwjV9p68w47jAhWUXsAKHQPIBiIQ_AUIECgB&bi- 
w=1094&bih=506&dpr=1.25#imgrc=lKKlr9O2Q7OgCM:

Izena

Argazkia: Remuna Beca https://www.nationalgeographic.com. 
es/naturaleza/actualidad/mejores-fotografias-submari- nas-
2019_13944/34

Izena

https://www.google.com/search?q=caballito+de+mar&rlz=- 
1C1GGRV_enES751ES751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&- 
ved=0ahUKEwjorcC8nI7jAhVd8OAKHct8BOoQ_AUIECgB&bi- 
w=1094&bih=506#imgrc=fAytBkpLn0YFBM:

Izena

2. ARGAZKI-MULTZOA

Argazkia: Eduardo Acevedo https://www.nationalgeographic.com.
es “¿Cómo afectan los residuos plásticos a los animales?”

SARE BATEAN HARRAPATURIKO 
DORTOKA

https://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20181228/ mar-
oceano-plastico-peces-muertes-contaminacion.html

PLASTIKOZKO LEPOKOA DARAMAN 
MARRAZOA

Argazkia: Noam Kortler https://www.nationalgeographic.com.es 
“¿Cómo afectan los residuos plásticos a los animales?”

PLASTIKOZKO BASO BATEAN 
HARRAPATURIKO ITSAS ZALDIA
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1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
Arlo guztiak: nork bere burua ezagutzea 
eta autonomia pertsonala. Ingurunea 
ezagutzea. Hizkuntzak: komunikazioa eta 
irudikapena.

HAUR HEZKUNTZA

(Adinaren arabera, jarduera hau saio batean 
edo bitan banaturik egin daiteke)

Haurrei planteatuko zaie bazkaltzeko ordua dela, eta txokolatea eta galletak banatu behar 
dituztela jateko. Lehenik, guztiei janari-kopuru bera egokitzeko eran banatu beharko dute, eta 
bakoitzari zenbat galleta eta zenbat txokolate-ontza dagozkion idatzi.

Ezer jan gabe, beste banaketa bat egin beharko dute; oraingoan, egokitu zaien herrialdearen 
arabera (taulari jarraituz).

Galdera irekien bidez, gogoeta egingo da taldean, gosearen arazoaren nahiz haren kausen eta 
ondorioen inguruan.

Ahal dela, benetako galletak eta txokolatea erabiliko dira, haien jangalea pizteko eta gosea 
sentiarazteko. Dena den, irudi hauek eransten ditugu, kopiak egitea nahiago den kasuetarako.

Nor da gose? Jan dezagun!1

1.Jarduera hau Konsue Salinas Haur Hezkuntzako irakaslearen ekarpena da.
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An
a

4 Galleta 2 Txokolate-ontza

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

Bazkaltzeko ordua dela simulatuko dugu, eta zuek galletak eta txokolatea banatu beharko duzue, 
guztiek janari-kopuru bera izateko moduan. Idatz ezazue orri batean bakoitzari zenbat galleta eta 
txokolate egokitu zaizuen, eta marraztu itzazue baita ere. Adibidez:

Beste banaketa bat egingo dugu. Berriz ere hasiko gara. Badakizue zenbait herrialdetan eta zenbait 
familiatan ez dutela zer jan eta gosez egoten direla? (Eman dezatela beren iritzia).

Orain, irudikatuko dugu zuetako bakoitza herrialde batean bizi dela, eta zeuen etxean janari gehiago 
edo gutxiago dagoela. Bakoitzak karta bat hartuko du, non dagokion herrialdea eta dagozkion 
galletak eta txokolate-ontzak jarrita egongo baita. Guztien artean egingo dute banaketa, kopuruekin 
eta zenbakiekin praktika dezaten. 

HERRIALDEA GALLETA-KOPURUA TXOKOLATEA
KONGOko Errepublika Demokratikoa 4 1 ontza

INDIA (Asia) 7 3 ontza
KOLONBIA (Hego Amerika) 10 7 ontza

FRANTZIA (Europa) 16 12 ontza
SOMALIA (Afrika) 2 0 ontza

Ikasle bakoitzak zein herrialdetan bizi den eta zenbat janari dagokion 
azalduko du. “Ni … naiz, …(e)n bizi naiz, eta …. dagozkit” Nork du gehiago? 
Nork du gutxiago? Zenbat galleta gehiago ditu “…(e)k”, “…(e)k baino”?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

Galdera ireki guztien bidez proposatzen genuen garapenerako hezkuntzako ikuspegiaz gain, testu 
honetan GJHak lantzeko beste orientazio batzuk gehitzen ditugu:

Galdera-txanda bat egingo dugu. Nola sentitu zara? Ongi iruditzen zaizu?

Bidezkoa iruditzen zaizu? Bazenekien badaudela pertsonak zer jan ez dutenak?

Zure ustez, zergatik gertatzen da hori? Asko dutenek, adibidez, 16 galleta eta 12 txokolate-
ontza dituztenek… uste duzu dena jango dutela? Horren guztiaren beharra dute?

Jateko ia ezer ez dutenek ikasteko edo lan egiteko indarrik izango dute ? Zer gertatuko zaie?

Zer egin dezakegu guk inor gose ez izateko?

Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org
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GJHen triviala
1. JARDUERA

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
ZIENTZIAK/GIZARTE ZIENTZIAK LEHEN HEZKUNTZA /DBH

•  Irakur itzazue txartelak arretaz, ozen eta txandaka.

•  Eztabaidatu zeuen artean galderen erantzunak.

•  Bila ezazue Googlen ez dakizkizuen erantzun zuzenen arrazoia.

•  Idatz itzazue zeuen erantzunak eta haien arrazoia, zuen taldeak hobetsi duen 
aukera gainerako ikaskideei azaltzeko.

Dokumentua osorik izateko, jo hona: https://go-goals.org/es/material-descargable-2/

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

 1/
5 

ga
ld

er
a-

or
ria POBREZIA  

DESAGERTZEA

KALITATE ONEKO  
HEZKUNTZA

ENERGIA ESKURAGARRIA  
ETA EZ KUTSATZAILEA

GOSERIK  
EZ IZATEA

GENERO- 
BERDINTASUNA

LAN DUINA ETA 
HAZKUNDE EKONOMIKOA

OSASUNA ETA  
ONGIZATEA

EDATEKO URA ETA 
SANEAMENDUA

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA 
ETA AZPIEGITURA

Nola esango zenuke norbait  
pobrezia-egoeran bizi dela?

a) Ez du smartphonerik
b)  Ezin ditu ordaindu bere oinarrizko  

beharrak, hala nola janaria,  
osasun-laguntza, hezkuntza…

c) Ez dago ongi jantzirik

Munduan, biztanle guztiak elikatzeko 
behar adina janari ekoizten da?

a) Ez, beti gosetuta egoten garelako
b)  Bai, behar adina janari ekoizten da, baina ez 

behar adina gozoki eta freskagarri
c)  Bai, behar adina janari ekoizten da,  

baina pertsona guztiek ezin  
dute erosi

Zein da batez besteko  
bizi-itxaropena munduan?

a) 50 urte
b) 60 urte
c) 70 urte

Zein kontinentetan bizi dira eskolara 
joaten ez diren haur gehienak?

a) Europan
b) Asian
c) Amerikan
d) Afrikan

Herrialde hauen artean, bakarrak dauzka 
emakume gehiago parlamentuan, gizon 

baino. Zein da?
a) Ingalaterra
b) Norvegia
c) Frantzia
d) Ruanda
e) Peru

Nola erabil zenezake ur gutxiago?
a)  Bizi naizen tokian ez dago ur-eskasiarik,  

nahi adina ur erabil dezaket
b) Dutxa hartuz, bainuaren ordez.
c) Freskagarriak edanez, uraren ordez

Adierazi oker dagoen erantzuna. Energia 
garbia ekoizteko, hauek erabil daitezke:

a) Ikatza
b) Eguzkia
c) Haizea
d) Olatuak

Soldata bera eman behar zaie gizonei 
eta emakumeei, lan bera badute?

a)  Noski, gizonek eta emakumeek eskubide berak 
dituzte

b)  Ez, gizonei gehiago ordaindu behar zaie,  
indartsuagoak direlako

Zer da enpresa jasangarri bat?
a)  Aspaldi funtzionatzen hasi zen eta oraindik 

funtzionatzen duen enpresa bat
b) Hondakin toxikoak ekoizten dituen enpresa bat
c) I ngurumenari kalterik eragiten  

ez dion enpresa bat
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Arazo ekologiko bat1

1. JARDUERA

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
GIZARTE ZIENTZIAK/HIZKUNTZA/BALIOAK LEHEN HEZKUNTZA/BIGARREN HEZKUNTZA

•  Ozen irakur ezazue dilema pare bat aldiz.

•  Azpimarratu ulertzen ez dituzuen hitzak eta bila itzazue hiztegian, behar izanez gero.

•  Eztabaidatu zeuen artean galderen erantzunak.

•  Hartu erabakiak adostasunez egin beharrekoari buruz.

•  Idatz itzazue zeuen erabakiak, zuen taldeak aukeratu duen jarrera gainerako ikaskideei 
azaltzeko.

Alfonso gizon prestua da eta baso-mozketan lan egiten du. Emaztea eta bi ume ditu, eta haren soldata 
justu-justu bizitzekoa da. Haren herrialdearen ekonomia zur-esportazioan oinarritzen den arren, badaki 
zuhaitzak etengabe mozten jarraitzeak natura hondatuko duela eta guztien kalterako izango dela. Gaizki 
sentitzen da horregatik guztiagatik, eta beste lan bat bilatzea erabaki du. Handik aste batzuetara, beste 
lan bat aurkitu du, baina gutxiago kobratuko du, eta horrek familia sakrifizio handiak egitera behartuko du 
aurrera ateratzeko.

1.-  Zer egin behar du Alfonsok? Zergatik? Alfonsok lanez aldatu behar du eta haren familiak gaur 
egun duen ongizatea sakrifikatu, gizateriaren etorkizuneko ongizatearen alde? Zergatik?

2.- Badugu betebeharrik etorkizuneko belaunaldiekin?

3.- Herri bat bizirik irauteko baliabide propiorik gabe utz daiteke? Zergatik?

4.-.  Nola konpon daiteke, biririk irauteko xedez, herriek beren natura-aberastasuna ustiatzeko duten 
eskubidearen –batetik– eta gizateriak Lurraren «birikak»  onik edukitzeko duen eskubidearen 
–bestetik– arteko gatazka?

5.- Noren erantzukizuna dira ingurumen-arazoak? Gobernuena? Norbanakoena? Zergatik?

1. Zenbait egile, 2005, Dilemas morales: un aprendizaje de valores mediante el diálogo, Espainia, Valentzia, Nau Llibres-Edicions Culturals Valencianes.
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Dirurik gabe bizitzea1

1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
HIZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA /DBH

•  Guztien artean, testua ozen irakurri.

•  Azpimarra itzazue ulertzen ez dituzuen hitzak; bilatu hiztegian behar izanez gero, 
eta hasi testuaren zentzua komentatzen.

•  Behin irakurrita, laburpena egizue ahoz, labur-labur.

•  Erantzun agertzen diren galderei.

•  Idatz itzazue, labur, atera dituzuen erantzunak, ikasgelako guztien artean 
komentatzeko.

Irakurtzen hasi aurretik:

1.- Zer bururatzen zaizue dirurik gabe bizi ahal izateko?

2.- Zer iruditzen zaizue atsotitz hau: “zenbat daukazun, hainbat balio”?

1. Jarduera hau Virginia Los Arcos García Gaztelania eta Literaturako irakaslearen ekarpena da..
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ALEMANIAR EMAKUME BAT DIRURIK GABE BIZI DA DUELA IA BI 
HAMARKADATIK

Heidemarie Schwermer bere ekonomia trukean oinarritzen du ABC-2012/08/04

Nola ibiliko litzateke mundua, jendearen poltsikoak hutsik egongo balira? Eta trukera 
itzuliko bagina? «Krisi» hitza ekonomiaren inguruko esaldi bakoitzean aipatzen den garai 
batean, Heidemarie Schwermer dirurik gabe bizi da, eta zer ikasi handia ematen du bere 
balentriarekin. «Nire jarduera nire bokazioa da, eta haren xedea bidegabekeriaz ohartaraztea 
da», azaldu du Alemaniako andreak.

Schwemerrek funtzionario lan egiten zuen eta, senarra hiltzean, alde batera utzi nahi izan 
zuen materialismoa, egungo gizartearen ezaugarri nagusietako bat. Hasteko, hilabete bat 
dirurik gabe igarotzea erabaki zuen, eta aparteko ekintza hori 16 urtean luzatu da. Datu 
horiek ikusita, pentsa liteke emakumea pobretasunean bizi dela, ez duela janaririk, arroparik 
edo irauteko oinarrizkoa den beste ezer... Ezta hurrik eman ere, Schwermerrek badu bere 
telefono mugikorra, baita ordenagailua ere. Ausardi handiko erronka honi lotu zitzaionean, 
alemaniar emakume hau bizitzan zehar hainbeste kostata irabazi zituen ondasun guztiez 
libratu zen. Etxea eta autoa oparitu zituen, eta beretzat maleta bat baino ez zuen gorde, 
arropa batzuekin. «Den-dena nuen. Etxe eder batean bizi nintzen, eta seme-alabak haziak 
nituen. Orduantxe uko egin nion guztiari. Liberazioa izan zen», aitortu du funtzionario ohiak. 
Haren ekonomia trukean oinarritzen da, eta hari esker beharrezko guztia lortu ahal izan du 
beste edozein pertsonarena bezalako bizimodua izateko. Ideia hori hainbeste garatu zen, non 
1994an bere truke-elkartea sortu baitzuen Alemanian, herrialdeko nahiz Europako lehena. 
«Nire bizitza dirurik gabe» Egitandi hori ezin zen oharkabean pasatu eta denborarekin bertan 
behera gelditu. Hori dela eta, «Nire bizitza dirurik gabe» dokumentala prestatu du, bere 
bizitzaren berri emateko. Dagoeneko 30 herrialdetan baino gehiagotan egon da ikusgai. 
Gainera, andre kementsu honek bere biografia idaztea erabaki zuen, izenburu berekoa. 
Schwermerrek badauka frogatuta euro bat ere gabe bizi daitekeela, orain ikusi beharko 
da ea haren doktrinak eraginen bat izateko gai den gizartearen gain, non «dirua daukanak, 
gauzak erraz» atsotitza nagusi baita.

 



32

#02  |  Hezkuntza interaktibo eta eraldatzailea talde interaktiboen bidez

1.- Nola deitzen da berri honetako andre ausarta?

2.-  Zer gertaeragatik erabaki zuen dirurik gabe bizitzeko balentria aurrera 
eramatea?

3.- Zer da trukea?

4.- Zer xede bete nahi du alemaniar emakume honek?

5.- Zer izenburu dute andre honen dokumentalak eta biografiak?

6.- Zer egin zuen lehendabizi dirurik ez erabiltzea erabaki zuenean?

7.- Zer da materialismoa, zure ustez?

8.- Komentatu Quevedoren esaldi hau:“Diru jauna, botere handiko zalduna”

9.-Testuari buruzko datu batzuk:

-Mota honetako testua: __________________________________________________ 
 (zientifikoa, poetikoa, politikoa, literaturakoa, kazetaritzakoa,…)

-Hemen argitaratua:___________ Eguna:__________ Egilea:___________________ 

-Argitaratu den atala:__________________________________________________ 

-Berriaren lerroburua: __________________________________________________

10.-  Pentsa, gaurtik aurrera, dirurik gabe bizitzeko erabaki bera hartzen 
duzula zuk, zer erabil zenezake zuk trukea egiteko?

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?
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Geografia ikasi. Afrika1

1. JARDUERA

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
GEOGRAFIA LEHEN HEZKUNTZA /DBH

1. Afrikako mapa atera, eta saia zaitezte hiru minutuan buruz ikasten.

2. Osa ezazue elkarrekin letra-zopa, mapa begiratu gabe.

3.  Errepasatu Afrikako herrialdeak zuen boluntarioarekin, eta aipatu haiei buruz 
dakizuen guztia. Erabil ezazue laguntzatzat koadernoan idatzita daukazuen guztia.

1. Jarduera hau Virginia Los Arcos García Gaztelania eta Literaturako irakaslearen ekarpena da.
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Publizitate-iragarkiak analizatu1

1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
HIZKUNTZA/GIZARTE ZIENTZIAK LEHEN HEZKUNTZA /DBH

1. Begira ezazue publizitateko iragarkiak. Deskribatu haietako bakoitza, labur-labur.

2. Erlazionatu irudia testuarekin.

3. Gogoeta egizue haietan ageri den mezuari buruz.

4. Erantzun ahoz egiten diren galderei.

Bat hil, milioika negarrez /// Milioiak hil, inor ez negarrez

2025erako, aurreikusten da 550 milioi pertsonak baino gehiagok 
ur-eskasia izango dutela eta lehortea pairatuko dutela Afrikan.

1. Jarduera hau Virginia Los Arcos García Gaztelania eta Literaturako irakaslearen ekarpena da.
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Gozatu Coca-Cola Betaurrekoak, 24 euro. Ura izatea, 8 euro
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Gure betebeharra da hau iraganeko gauza bihurtzea
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4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

1.  Zer ikusten duzue irudietan? Zer kolore ageri diren, marrak nolakoak diren, 
objektuak, etab..

2.  Zergatik uste duzu aukeratu dituela publizistak irudi horiek bere ideiak 
transmititzeko?

3.  Irudiak erlaziorik du testuarekin?
4.  Zer sentimendu eta emozio transmititzen dizkizute? Zergatik?
5.  Zer gai nabarmentzen dute gehienbat, zure ustez, publizitate-kanpaina 

hauek guztiek?
6.  Afrikako herrialdeak ikasi ditugu, eta kontinente horretako toki nagusien 

irudiak ere ikusi ditugu. Bat datoz lehen analizatu genituen irudiak 
publizitate-kanpaina hauekin?
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Zientzia eta pseudozientzia: ez utzi 
engainatzen1

1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
ZIENTZIAK/HIZKUNTZA DBH/LEHEN HEZKUNTZA

Irakurri hurrengo publizitate-erreportajea:

ESKUMUTURREKO “MAGIKOA”

Neurriak, eskumuturraren perimetroaren arabera:
XS (16 cm) S (17,5 cm) M (19 cm) L (20,5 cm) XL (22 cm)

Koloreak:
Itsas urdina, gardena, beltza, gorria, arrosa, laranja, horia, morea, zuria

Prezioa:
30,95 €/Unit.

ZER DA ESKUMUTURREKO “MAGIKOA”?
ESKUMUTURREKO “MAGIKOA” holograma bat da, gai natural jakin batzuen maiztasuna 
integratu dioguna. Gai natural horiek lehendik ere probatu izan dira, eta frogaturik 
dauzkate gure organismoarentzat dakartzaten eragin onuragarriak.

NOLA FUNTZIONATZEN DU ESKUMUTURREKO “MAGIKOAK”?
Holograman integraturiko maiztasunek era positiboan erreakzionatzen dute zeluletan eta 
organoetan dauden karga elektrikoekin, eta horrela gorputzaren oreka elektromagnetikoa 

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

1. Jarduera hau Marimar Asín Fanlo “Plaza de la Cruz” BHIko Zientziako irakaslearen ekarpena da.

•  Hurrengo lerroetan testu eta galdera batzuk dituzu, guztiok elkarrekin gogoeta egiteko.

•  Irakur ezazue testua ozen, boluntarioaren jarraibideei kasu eginez.

•  Galderaren baten erantzuna ez badakizue, bilatu eskoletako apunteetan edo koadernoan.

•  Idatz itzazue guztien artean adosturiko erantzunak. Arrazoitu erantzun bakoitza.
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berrezartzen dute.

Eskumuturreko hauek lagungarriak zaizkio nerbio-sistemari, indarra, malgutasuna, oreka eta 
erresistentzia areagotzeko, eta gure odolaren zirkulazioa, giharretako arazoak eta lesioak hobetzea 
ere lortzen dute. Gainera, gaztetasunari eusteko, tumore-zelulei aurre egiteko dohaina dute,

Garrantzitsua da eskumuturrekoa gorputzaren energia-eremuaren barruan egotea; normalean, 
5  cm-ra artekoa da. Eskumuturrekoa egun osoan zehar eraman dezakezu, edo eguneroko 
jarduerak egiten dituzun bitartean bakarrik, jende coolak bezala.

•  Adieraz itzazu banan-banan eskumutur hauek osasunaren gain dituzten botere 
magikoak.

•  Uste duzu eskumutur horiek benetan botere magikoak dituztela?

•  Zer estrategia erabiltzen dira erreportaje honetan eskumuturrekoen salmenta-
kopurua handitzeko?

•  Uste duzu badaudela zientifikoki frogaturik horrelako eskumuturrekoek pertsonen 
osasunean dituzten eragin hain positibo horiek?

•  Eskumuturreko horiek merkatuan agertu eta hilabete gutxira, FACUAk haiek 
fabrikatzen zituen enpresa salatu zuen Osasun Ministerioaren aurrean, 
pseudozientzia erabiltzeagatik, publizitate engainagarria egiteko.

a) Zer da FACUA?

b) Zer da pseudozientzia?

c) Zer desberdintasun dagoen zientziaren eta pseudozientziaren artean?

Saia zaitez erantzuten eskema hauek erabiliz:ZIENTZIA: Argudioak PSEUDOZIENTZIA: Argudioak
Behaketa Behaketa
Hipotesia Hipotesia 

(batzuetan proposatu ere ez da egiten)
ESPERIMENTAZIOA: 

zientzia bakoitzari egokitua
ESPERIMENTAZIOA: 

ez dago, edo gaizki diseinaturik  
dago edo ez da errepikagarria

TEORIA: kritika, zalantza eta eztabaidaren 
mendean, motor eragile gisa

TEORIA: ez dago, ez da jartzen eztabaidaren 
mendean, ez du aurreratzen

LEGEA LEGEA
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4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

d) Adierazi zientzia ala pseudozientzia iruditzen zaizun:

ASTROLOGIA HIPNOTISMOA KLIMATOLOGIA
IRAGARMENA ASTRONOMIA HOROSKOPOA
HIDROLOGIA ESPIRITISMOA KLIMATOLOGIA
ESKU-IRAKURKETA HIPNOTISMOA BIOLOGIA
TAROTA FISIKA

 

e)  Ezagutzen dituzu beste produktu edo jarduera batzuk zientziazkotzat saltzen direnak, 
benetan pseudozientzia direlarik?  

Además del enfoque de educación para el desarrollo que proponíamos con las preguntas 
abiertas, añadimos otras orientaciones para trabajar los ODS en este texto

Galdera irekien bidez proposatzen genuen garapenerako hezkuntzako 
ikuspegiaz gain,  testu honetan GJHak lantzeko beste orientazio batzuk 
gehitzen ditugu:

Zure ustez, gizarteen aurrerapena eta ongizatea zientzian ala 
sinesmenetan oinarritzen dira?

Nolako gizarteak egongo lirateke, jakintza gutxiesten bada (osasuna, 
hezkuntza, azpiegiturak, kultura, etab.)? Adibiderik?

Zer sinesmenek, superstiziok edo pseudozientziak erasotzen diete giza 
eskubideei? Adibiderik?
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Nora botako dut?
1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
HIZKUNTZA/GIZARTE ZIENTZIAK/BALIOAK LEHEN HEZKUNTZA/BIGARREN HEZKUNTZA

1.  Ideia-jasa baten bidez, taldean, 1.  galdera ebatziko dugu. Kontuan izango dugu 
generoaren eta numeroaren arteko desberdintasuna, eta ez badugu gogoratzen, 
koadernoa eta/edo liburua aterako dugu, kontzeptua gogoratzeko.

2.  Bi ikaskide arduratuko dira ordenagailua erabiltzeaz, objektuen norakoa egiaztatzeaz, 
hura zein den ez dakigunean, eta taldeari jakinarazteaz, idatz dezaten.

1. Egizue hondakinen zerrenda bat, ematen dizkizuedan ezaugarrien arabera:

Izen maskulino 
singularra

NO
RA

 B
OT

AK
O 

DU
T?

Izen femenino 
singularra

NO
RA

 B
OT

AK
O 

DU
T?

Izen maskulino 
plurala

NO
RA

 B
OT

AK
O 

DU
T?

Izen femenino 
plurala

NO
RA

 B
OT

AK
O 

DU
T?

flaskoa lata paperak azalak

2.  Nora botako dut? Irakur ezazue zer biltzen duten hurrengo edukiontziek, komentatu 
zuen boluntarioarekin ulertzen ez duzuena, eta sailkatu zuen hondakinak.

Zalantzarik baduzue hondakinen bat nora bota behar den, adierazi bilatzailean, eta 
egiaztatu zein den botatzeko edukiontzi egokia. http://www.mcp.es/eu/hondakinak/
nora-botako-dut

Batzuetan, hondakina botatzeko aukera bat baino gehiago dago: egiazta ezazue. 
Gogoan izan birziklapenak behar-beharrezkoa duela hondakinak etxeetan ongi 
sailkatzea eta frakzio edo hondakin-mota bakoitza edukiontzi egokira botatzea.
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4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

Hurren, 12 aholku ematen dizkigute hondakin gutxiago sortzeko. Arazoa da hitzak itsatsi egin 
direla. Bananduta idatziko dituzu?

1.- Erabiliberrerabildaitezkeenpoltsak.
2.- Ezalferrikgaldujanaria:kalkulatuongikantitateaketabirziklatujanariahondarrakaprobetxatuta.
3.- Erabiliontzihandiaketasaihestutxikiakerabiltzea,hartara,hondakingutxiagosortzeko.
4.- Berrerabiliontziak,etasaihestu,ahaldenneurrian,behinerabilietabotatzekoak.
5.- Eginkonposta,etxeansortzendituzunhondakinberdeaketamateriaorganikoaerabilita.
6.-  Probetxuaateraerabiltzenezdituzunontzieietabestelakogauzei,etaerabilibestezerbaitetarako: 

loreontzigisa,jostailugisa,apaintzeko…
7.- Erabilitabakoarenerrautsaketatximiniakoakongarrigisa.
8.- Praktikatutrukeaerabiltzenezdituzungauzakaprobetxatzekosistemairaunkormoduan.
9.-  Tolestuplastikozkoontziak,brikaketakartoizkoontziak.

Hartara,tokigutxiagobeharkodutepoltsanetaedukiontzian.
9.- Erosiordezkoekologikoak.
10.- Postontzietanpublizitateaizateagutxituetaamaitzekoneurriakhartu.
11.- Soil-soilikbeharrezkoakdirendokumentuakinprimatu.
12.- Saiatutresnamatxuratuakkonpontzen,berriakerosiaurretik.
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Zenbat kostatzen da espainiarrek jasotako 
osasun-arreta?1

1. JARDUERA

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
ZIENTZIAK/MATEMATIKA LEHEN HEZKUNTZA /DBH

•  Irakur ezazue arretaz eta txandaka jarduera honetarako proposamena. Lehendabizi, 
planteatzen zaizkizuen gastuen kalkulua egin beharko duzue.

•  Zuetako bat kasu bakoitzaren gastu erreala irakurtzeaz arduratuko da.

•  Idatz itzazue proposatutako galderek sortzen dizkizueten erreakzioak, gainerako 
ikaskideekin zuen taldearen pertzepzioa komentatzeko.

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

1. Jarduera hau Marimar Asín Fanlo “Plaza de la Cruz” BHIko Zientziako irakaslearen ekarpena da.

Zenbat kostatzen da espainiarrek jasotako osasun-arreta?

Ziur behin baino gehiagotan joan zarela medikuarenera. Baliteke larrialdietara ere joan izana, 
arreta azkarrago jasotzeko. Eta oso litekeena da kexatu izana arreta eman dizuten arte luzaroan 
itxaron behar izan duzulako, edo medikuak espero zenuen bezalako arreta eman ez dizulako… 
Tira, denok kexatu gara noizbait.

Baina, badakizu benetan zenbat ordaindu beharko zenuke (tira, zure familiak) zure osasun-
zentroko bisita batengatik? Ziur ezetz.

Proba bat egin dezagun. Kalkulu bat egingo duzu, zuk edo zure familiako batek, osasun-
laguntza horien truke, ordainduko lukeen batez besteko prezioaren inguruan. Gero, Nafarroako 
Gobernuak hainbat osasun-zerbitzuren 2019ko kostuari buruz argitaratu dituen datuak 
begiratuko dituzu:

OSASUN-LAGUNTZA MOTA
NIK 

KALKULATUTAKO 
PREZIOA

BENETAKO 
PREZIOA 

NAFARROAN
Osasun-zentroan bisita egitea familiako medikuarekin
Osasun-zentroan bisita egitea erizain batekin 
(sendaketa baterako, adib.)
Familiako medikuak zure etxean bisita egitea, zu joan 
ordez
Erizain batek zure etxean bisita egitea
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Zer ondorio ateratzen duzu?

Kontziente zara zenbat kostatzen den jasotzen duzun osasun-laguntza bakoitza?

Datu horiek ez dira asmatuak. Beharbada galdetuko duzu nola kosta daitezkeen 
hainbeste. Saia zaitez azalpena bilatzen.

Inoiz ospitaleratu zaituzte? Orain, gogoeta bera egingo dugu ospitaleko egonaldien 
inguruan. Osatu taula:

LAGUNTZA-MOTA
NIK  

KALKULATUTAKO 
PREZIOA

BENETAKO 
PREZIOA  

NAFARROAN
1 eguneko egonaldia ospitalean (afaria, lo egin, 
gosaldu, bazkaldu eta osasun-arreta. Botikarik gabe)
1 eguneko egonaldia ZIUn

Azkenik, ikus dezagun zer gertatzen den ebakuntza kirurgikoekin.

Ebakuntzarik egin dizute inoiz? Zorte apur batekin ez, baina zure ezagunei ziur baietz.

EBAKUNTZA-MOTA
NIK  

KALKULATUTAKO 
PREZIOA

BENETAKO 
PREZIOA  

NAFARROAN
Erditzea, konplikaziorik gabe
Erditzea zesarearekin
Belauneko protesiaren ebakuntza
Birika-transplantea
Gizonezkoen esterilizazioa
Toraxeko erradiografia
Alergia-probak
Erresonantzia magnetikoa
Anbulantziazko lekualdatzea, zerbitzu lagundurik gabe
Anbulantziazko lekualdatzea, zerbitzu lagunduarekin
ZIU mugikor bidezko lekualdatzea

Hainbeste zifra ikusi eta gero, uste duzu pribilegiatuak garela Espainian hainbeste 
kritikatzen dugun osasun-sistema bat izateagatik?

Uste duzu guztiok ordain genitzakeela “dohainik” diren zerbitzu horiek

Uste duzu gehiegi erabiltzen dugula?

Uste duzu balitekeela osasun-sistema hori desagertzea, ongi kudeatzen ez bada?

Badakizu zer arazo izaten dituzten osasuna pribatua den beste herrialde batzuetan?
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4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

Bisiten benetako prezia, 2019an Diario de Navarran argitaratu zenez

Osasun-zentroan bisita egitea familiako medikuarekin: 92,99 euro

Osasun-zentroan bisita egitea erizain batekin (sendaketa baterako, adib.): 35,42 euro

Familiako medikuak zure etxean bisita egitea, zu joan ordez: 154,98 euro

Erizain batek zure etxean bisita egitea: 83,03 euro

1 eguneko egonaldia ospitalean (afaria, lo egin, gosaldu, bazkaldu eta osasun-laguntza. 
Botikarik gabe): 647,62 euro (egonaldi arrunta)

1 eguneko egonaldia ZIUn: 1.455,73 euro

Erditzea, konplikaziorik gabe: 2.353,13 euro

Erditzea zesarearekin: 3.524,24 euro

Belauneko protesiaren ebakuntza: 3.500 euro

Birika-transplantea: 70.000 euro

Gizonezkoen esterilizazioa: 1.600 euro

Toraxeko erradiografia: 35 euro

Alergia-probak: 195 euro

Erresonantzia magnetikoa: 315 euro

Anbulantziazko lekualdatzea, zerbitzu lagundurik gabe: 205 euro

Anbulantziazko lekualdatzea, zerbitzu lagunduarekin: 418 euro

Hiri barruko ZIU mugikor bidezko lekualdatzea: 1.095 euro
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Pozoitzen zaituen publizitatea1

1. JARDUERA

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
ZIENTZIAK/MATEMATIKA/HIZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA /DBH

•  Irakur itzazue arretaz eta txandaka planteatzen diren gogoetak eta galderak.

•  Bila ezazue zeuen apunteetan galderaren baten erantzuna, gogoratzen ez bazarete.

•  Azken beltzean, inon idatzita ez badaukazue, bilatu Interneten.

Hurrengo grafiko zirkularrean ageri da nola banatzen den publizitatea Espainiako haurren 
artean ikusle gehien duten bi kanal tematikoetan (Neox eta Boing), eguneko denborei 
dagokienez.

1. Jarduera hau Marimar Asín Fanlo “Plaza de la Cruz” BHIko Zientziako irakaslearen ekarpena da.

1. grafikoa. Publizitate-okupazioa, sektorearen arabera (ehunekotan)

Iturria: geuk egina

Janaria,  

pizgarrid
una 

29%Autopromozioa 21%

Janaria  10%

Kultura

10%

Bideo-jokoak
9%

Jolasa

11%

Jatetxeak 1%
Garbiketa 1%

Osasuna 5%

Babesletza 3%
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a) Adierazi zer publizitate-iragarkik hartzen duten ordu gehien.

b) Zer uste duzu direla janari pizgarridunaren iragarkiak?

c) Janari pizgarridun baten iragarkiren bat ezagutzen duzu?

d) Guztira, zer ehuneko hartzen dute janarien promozioari lotutako iragarkiek?

e) Zer ehuneko hartzen dute osasunaren promozioari lotutako iragarkiek?

Ondorioztatu dugu elikadurari lotutako iragarkiek denbora handia hartzen dutela 
telebistako publizitatean, eta hori, printzipioz, oso positiboa izan liteke.

Orain, begiratu hurrengo informazioa:
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f)  Iragartzen diren janari gehienak, egokiak dira haurren osasunarentzat, zure ustez? 
Arrazoitu zeure erantzuna.

g)  Zer gaixotasun dago loturik azukrez aberatsa den elikadura batekin?

h)  Zer gaixotasun dago loturik gatzez aberatsa den elikadura batekin?

i)  Zer gaixotasun dago loturik koipe txarrez (koipe aseak, hidrogenatuak) aberatsa den 
elikadura batekin?

j)  Informazio hori guztia ikusirik, uste duzu telebistako janari-publizitateak eragin positiboa 
ala negatiboa duela?

Uste duzu telebistak obesitatearen, diabetesaren eta hipertentsioaren pandemia areagotzen 
laguntzen ari dela?

k)  Zergatik erabiltzen dute hainbeste denbora telebista-kateek oso osasungarriak ez diren 
janarien publizitaterako?

l)  Guraso bat bazina, uste duzu gomendagarria litzatekeela zure umeei telebista asko 
ikusten uztea?

m)  Uste duzu posible dela telebistaren erabilera egokia? Nola?

Azkenik, Medikuntza Akademia Nazionalaren 47. bilkura irekitzeko hitzaldiaren bukaera 
irakurriko duzu. “Obesitate eta diabetesa, izurrite motel baina suntsigarria” izenburuko 
hitzaldi hori Margaret Chan doktoreak eman zuen, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari 
nagusiak, 2016ko urrian:

Jaun-andreok:

Azken ohar bat egingo dut.

Funtsezkoa da, bere prebentzio-estrategiak taxutzean, gobernuko agintariek onar 
dezaten herritarren artean, oro har, obesitateak eta diabetesak duten prebalentzia 
handia ezin zaiola leporatu norbanakoaren borondate-faltari, koipe edo gozokiei uko 
egiteko edo ariketa gehiago egiteko.

Aitzitik, borondate politiko faltari leporatu behar zaio, eragile ekonomiko ahaltsu 
batzuei aurre egiteko, hala nola janarien eta freskagarrien industriei.

Gobernuek beren eginbeharra zein den ulertzen badute, obesitatearen eta diabetesaren 
aurkako borroka ez dago galdurik. Interes publikoak izan behar du lehentasuna, 
enpresen interesen gainetik.

Eskerrik asko.

Adierazi zer ari den eskatzen Margaret Chan, XXI. pandemiaren aurka borrokatzeko: 
obesitatea eta diabetesa.

Adierazi ea, gaur egun, zure ustez, eskaera horrek ondoriorik izan duen ala ez



49

Metodologia aktiboakwww.escuelasdesarrollosostenible.org

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

Galdera irekien bidez proposatzen genuen garapenerako hezkuntzako ikuspegiaz gain,  jarduera 
honetan GJHak lantzeko beste orientazio batzuk gehitzen ditugu:

Obesitatea, zure ustez, toki-mailako arazo bat da? Zer desberdintasun 
daude nutrizioaren eta obesitatearen artean?

Munduko zein tokitan esango zenuke obesitate-indize handiagoa dagoela? 
(Eduki mapa bat eskura) Eta ongi elikatutako pertsonen indize handiagoa?

Eta desnutrizioa duten pertsonen indize handiagoa? Zure ustez, badago 
loturaren bat horren guztiaren artean?
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Matxistak errehabilitazioan.  
Zeloak maneiatzeko eskuliburua

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
BALIOAK/HIZKUNTZA DBH

•  JIrakur ezazue dokumentu hau arretaz, ozen eta txandaka.

•  Ebatzi egiten zaizkizuen galderak.

•  Idatz itzazue kasu bakoitzean ematen dituzuen erantzunak, gainerako ikaskideekin 
komentatzeko.

1. JARDUERA

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

Dokumentua osorik izateko, jo hona:  
http://www.machistaenrehabilitacion.com/recursos/documentos

•  2. orrialdean idatzitakoaren arabera, pertsona jeloskorrak zaretela uste duzue? Hitz 
egin zuen artean eta komentatu zein ote den horren arrazoia, zuen ustez.

•  3. orrialdean adierazitakoaren arabera, uste duzue kosta egiten zaizuela zeuen 
zeloak maneiatzea? Noiz? Hitz egin zuen artean horrela sentitzen zareten 
momentuez eta zergatik.

•  Pentsa ezazue nolako harremanak izaten dituzue zuen adineko neska-mutilekin. 
Hautatu hiru aholku 4. eta 5. orrialdeetan jasotakoen artetik, zuen lagun-taldean 
ezagutarazi beharko liratekeenak, zuen iritziz.

•  Idatz itzazue zuen taldean garatu diren ideia nagusiak, gainerako ikaskideekin 
komentatzeko.
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3

¿Qué son los celos?

Cuando me siento muy celoso es porque lo que pienso de mí mismo me lleva a creer que 

no soy lo suficientemente bueno y puedo suponer que mi pareja piense lo mismo, y que por 

eso me abandonará. Ahí es cuando siento los celos,  que son una sensación  de que la per-

sona que quiero, le dé mi lugar a otro, o que otro sea mejor que yo y me remplace. A veces 

lo que sentimos es ese temor a ser desplazados y que me quiten el lugar que alguien me dio.

Por eso, lo más importante en los celos es tener seguridad y quererme yo mismo, tener mi 

lugar y mi espacio y que mi autoestima sea buena, para que no dependa de otra persona. 

Así podría llegar a disfrutar de una relación sin caer en temores, celos o control.

¿Porqué es difícil controlar los celos?

Los celos son una mezcla de emociones, sensaciones y pensamientos que se juntan para 

ponerme en alerta cuando me imagino que alguien podría ocupar mi lugar junto a la persona 

que quiero. Algunas de estas emociones y sensaciones que acompañan los celos son:

  Miedo     Enojo      Envidia      Preocupación  

  Desconfianza       Inseguridad      Soledad

Si te aferras demasiado a una persona y le entregas todo, dejas de ser tú mismo, y eso te hace pensar que 

no puedes vivir sin esa persona a tu lado. Es como volverse adicto a alguien. Debes trabajar primero en ser 

tú mismo, en ser dueño de tu mismo, para que no te creas dueño de otra persona.

1

GUÍA PARA VARONES ADOLESCENTES

Manejandomiscelos

¿Qué hacer para estar más tranquilo y respetar a mi pareja?

5

No culpes a esa persona de lo que sientes. Es tu responsabilidad  

manejar adecuadamente los celos y tranquilizarte. No le corresponde eso a tu pareja.

 Piensa en ti mismo. Cuando estés con los celos activados, intenta conectarte 

de nuevo contigo mismo y algo que te motive a quererte. A veces los celos se activan 

por falta de encontrarnos a nosotros mismos. 

Quiérete un poco más.  Para aceptar y creer en el cariño que otra persona 

te tiene, primero hay que quererse y aceptarse uno mismo. Eso puede ayudarte a no 

compararte con otros y así bajarán los celos. 

Llénate de pensamientos positivos. Si la imaginación te ofrece solamente 

pensamientos negativos, busca maneras de pensar positivo, en pensar en lo bueno 

de la pareja y en lo que puedes hacer para ser mejor. 

Busca un amigo. Alguien que pueda llenarte de optimismo y darte un 

buen punto de vista que te ayude a estar mejor.

Llama a la línea de apoyo para  adolescentes varones del Instituto Wëm, si tienes 

situaciones de celos y te es difícil manejarlos. Tel.: (506) 2234-2730.

Recuerda: los celos controladores y que me hacen daño son mecanismos de las emociones  que 

me ayudan a enterarme que algo necesito mejorar en mí. Puedes buscar a alguien que te ayude a 

mejorar tus celos. Así vas a poder tener mas tranquilidad y a respetar mas a la pareja.

Proyecto Wëm Juvenil. Con el patrocinio de la Embajada de Suiza en Costa Rica.

2015© Instituto Wëm. San Jose, Costa Rica. 

Lic. César Cordero. Coordinador Wëm Juvenil.

Tel.: (506) 2225-7511.  Correo electrónico:  cesar.cordero@institutowemcr.org

Esta guía es un fascículo de la serie “Soy Hombre 

Adolescente” del Proyecto Wëm Juvenil, basado en 

el trabajo con  adolescentes  en procesos grupales en 

el periodo 2014-2015 y financiado por la Embajada 

de Suiza en Costa Rica.
# 5. MANEJANDO MIS CELOS ¿Qué hacer para estar 

          más tranquilo y respetar a la pareja?2015© Instituto Wëm. San José, Costa Rica. 
Se permite el uso educativo del material, pero no su 

reproducción comercial. Redacción y Diseño: César Cordero-Fernández.
Ilustración: Olman Bolaños.Todos los derechos reservados. © 2015.

La serie “Soy Hombre Adolescente” consiste en varias guías acerca de temas que nos interesan a 

los adolescentes varones. Cada fascículo puede ayudarte a pensar mejor, a entenderte a ti mismo 

y tomar decisiones adecuadas en diferentes momentos de tu vida.

Este fascículo te da herramientas para conocer sobre los celos, cómo afrontarlos de una manera 

positiva y algunas acciones que puedes hacer para disminuir la desconfianza y el control hacia tu 

pareja.

4

¿Cómo manejar mis celos?
Podemos mejorar la forma en que siento los celos, siguiendo poco a poco los siguientes 10 

pasos para empezar a manejar los celos y ser mejor hombre.
 No te creas su dueño. Muchos jóvenes creen que la pareja les pertenece y por 

eso sienten el permiso de controlar o de pedirle explicaciones. Mejor dedícate a ha-

certe sueño de ti mismo, y  de tus emociones.
 Respeta el espacio de tu pareja, y el tuyo. A veces cuando yo no me doy 

mi espacio me molesta que la pareja tome el suyo. Tú necesitas espacios  donde estés con 

tus amigos, o donde estés contigo mismo aprendiendo a no depender de la otra persona.

No seas un espía en la relación. Es 
una falta de respeto invadir sus espacios 

de celular, Facebook, o perseguirla 
a escondidas. Eso te puede quitar la paz, la 

tranquilidad y no te permite pensar en ti 
mismo. No te llenes de inseguridad y de 

tensión haciendo de detective. Mejor 
dedícate a actividades que te harán ser 

un mejor joven y un mejor novio.
Controla lo que dices. No digas cosas que supones o que imaginas. Respira profundo, tómate un tiempo  y 

analiza la realidad de lo que pasa. No le hagas preguntas. Piensa mejor en cuánto quieres a esa persona y 

conéctate con el cariño que le tienes. Así podrás intentar decir lo que sientes, en vez 

de cuestionarle lo que hace.

6

2015
San José, Costa Rica

2015
San José, Costa Rica

Manejandomiscelos
¿Qué hacer para estar más tranquilo y respetar a la pareja?

Wëm Juvenil te ofrece un espacio para que puedas hablar acerca de:    Conflictos con tu papá, mamá, con tu pareja o tus compañeros/as.    Manejo adecuado de la frustración, el enojo, los celos.   Manejo de la tristeza, el aburrimiento o si estás desmotivado.    Dudas sobre sexualidad o si eres padre adolescente.    Asumir nuevos retos y metas.

Llama a la línea de apoyo para adolescentes varones del Instituto Wëm. 

Tel.: (506) 2234-2730 o al 9-1-1
Instituto Wëm Costa Rica: (506) 2225-7511

1

Manejandomiscelos

¿Qué hacer para estar más tranquilo y respetar a la pareja?

César Cordero-Fernández

2

¿son celos?
Puedo identificar mis celos si frecuentemente me pasa lo siguiente:

    Quiero tener a esa persona sólo para mí.
   Desconfío  de lo que me dice.   Le  pido explicaciones de lo que hace, con quién y dónde.    Me enojo si no me contesta mensajes con rapidez.  Desconfío cuando se lleva su teléfono, o no me da explicaciones.

   Controlo su forma de vestir o de comportarse.   Me es demasiado molesto que otro le vuelva a ver.   Me incomoda mucho que  otro le diga frases bonitas.   Ando de espía por redes sociales, viendo lo que hacen sus amigos.   Quiero revisar su celular o conversaciones privadas.
   Me caen mal los amigos con los que pasa tiempo.

   Me imagino que anda compartiendo 
intimidad con otro.

  

Badira zeloak?
• Nire zeloak identifika ditzaket honako hau askotan gertatzen baldin bazait:

• Pertsona hori niretzat bakarrik eduki nahi dut.
• Ez naiz fidatzen esaten didanaz.

• Azalpenak eskatzen dizkiot ea zer egiten duen, norekin eta non.
• Haserretzen naiz nire mezuei azkar erantzuten ez badie.

• Mesfidatzen naiz bere telefonoa berekin eramaten duenean edo azalpenik ematen ez didanean.
• Nola jantzi edo nola jokatu kontrolatzen diot.

• Gehiegi haserrarazten nau beste batek berari begiratzeko jiratzeak.
• Asko sumintzen nau beste batek berari gauza politak esateak.• Sare sozialetan espiatzen ibiltzen naiz, haren lagunek zer egiten duten ikusteko.

• Haren mugikorra edo elkarrizketa pribatuak begiratu nahi ditut.
• Ez ditut gogoko bere lagunak, haiekin denbora pasatzen duenean.

• Imajinatzen dut beste batekin intimitatea partekatzen ibiltzen dela.
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Izarren ahala

5.  ZEIN GJH-REKIN LOTUKO ZENUKE JARDUERA HONETAN EGINIKO 
LANA?

IRAKASGAIA HEZKUNTZA-ETAPA
MATEMATIKA DBH

•  Behatu irudia. Irakur ezazue arretaz eta ozen irudiarekin datorren testua.

•  Eztabaidatu eta adostu zeuen artean galderen erantzunak.

•  Idatz ezazue zeuen erantzunak, gainerako ikaskideen aurrean zuen taldeak 
aurkitutako soluzioak azaltzeko.

1. JARDUERA

4. GH-KO IKUSPEGIRAKO GALDERA IREKIAK

2. NOLA ERAMAN BEHAR DUGU AURRERA JARDUERA?

3. JARDUERA ETA JARDUERAKO GALDERAK

Jarduera hau zein DBHrako matematikako beste jarduera asko ikusteko, jo hona:  
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/PremioED-
Publicacion-Parece-mentira.pdf

1.  Lehen begiratuan, eta kalkulurik egin gabe, uste duzu Somalian genitalen 
mutilazioa pairatzen duen emakume-kopurua guztiz txikia dela?

2.  Kalkulatu koloreztaturiko eremu bakoitzaren azalera, cm2-tan.

3.  Adieraz ezazu ehunekotan azalera bakoitzari, guztizkotik, dagokion zatia.

4.  Egin sektore-diagrama bat, emakume-talde bakoitza irudikatzeko.

5.  Badakizu non dagoen Somalia? Herrialde garatua da? Zer egoera politiko, 
ekonomiko… du? Badago erlijioren bat nagusi dena?

6.  Bilatu Interneten eta informa zaitez genitalen mutilazioari buruz, noizkoa 
den, etab.
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LA INFANCIA

EELL VVAALLOORR DDEE LLAASS EESSTTRREELLLLAASS

Bajo esta bandera se informa de la tortura que padecen las mujeres de 
Somalia, país situado al este de África, con la mutilación genital. El color azul 
representa, a escala, la cantidad de mujeres que sufren mutilación genital, y 
el blanco, la de las que no la sufren.  

1. A simple vista y sin realizar ningún cálculo, ¿crees que el número de 
mujeres que sufren mutilación genital en Somalia es insignificante? 

2. Calcula el área correspondiente a cada zona coloreada, expresada en cm2.

3. Expresa en forma porcentual la parte del total correspondiente a cada 
área.

4. Haz un diagrama de sectores para representar a cada grupo de mujeres. 

5. a. ¿Sabes dónde está Somalia? ¿Es un país desarrollado? ¿Cuál es su 
situación política, económica...? ¿Hay alguna religión predominante? 

b. Busca en Internet e infórmate sobre la mutilación genital, de cuando 
data, etc. 

IZARREN BALIOA





Eranskinak
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1. Eranskina

ESTRATEGIAK TALDE INTERAKTIBOETAKO BOLUNTARIOENTZAT

Indar-ideiak: parte hartzen dugu, ulertzen ez duguna aipatzen dugu, inor ez dadila 
atzean geratu, geure hitzekin azaltzen dugu.

Eginkizunak:

 » Ikasle guztiek parte har dezaten saiatzea.

 » Guztiek ikas dezaten bultzatzen duten parte-hartzeak balioestea.

 » Moderatzaile-lana egitea: hitz egiteko txanda ematea eta errespetua egon dadin saiatzea ikasleek hitz 
egiten duten bitartean.

 » Indargarri positiboa erabiltzea.

 » Taldeari oro har nahiz taldekide bakoitzari espektatiba handiak transmititzea.

 » Ilusioa eta ikastearen balioa transmititzea.

0. GEURE BURUA AURKEZTU

Aurkeztu zeure burua eta galdetu haiei izena. Aukeran, esaiezu pegatina batean jartzeko, kamisetan.

1. ESTRATEGIAK JARDUERA EDO ARIKETA ULERTZEKO

 » Azal iezadazue zer eskatzen duen ariketak

 » Esadazue zer dakigun eta zer jakin behar dugun ariketa ebazteko.

 » Eman diezazkiogun pistak guztion artean…

 » Azal ezazu, ea guztiok berdin ulertu dugun.

 »  Begiratu berriz zer galdetzen zaizuen. Azal ezazue berriz, ez baitzait argi gelditu.

 » Berrikusi ongi zer dioen testuak.

 » Berriz begiratu zer eskatzen duen ariketak.

2. ESTRATEGIAK ZAILTASUN HANDIAK DITUEN NORBAITEK PARTE HARTZEKO

 » Enuntziatua irakur dezala eskatzea.

 » Adostasuna ager dezala eskatzea beste batek egin duen jarduera baten inguruan.

 » Zerbait errepika dezala eskatzea.

3. ESTRATEGIAK PARTE HARTZEN EZ DUENA LAGUNTZEKO/MOTIBATZEKO

 » Eskukaldi bat emango diguzu?

 » Nola egingo zenuke zuk?.

 » Gauza bera erantzungo zenuen?.

 » Ongi pentsatu, erantzuten hasi baino lehen (horrela guztiek dute pentsatzeko denbora).

 » Irakur ezazue ariketa bakoitza txandaka. Ea zer uste duen …. Entzun dezagun taldekidea.
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 » Lehendabizi hitz egin dezala…, gaur ez du parte hartu eta.

 » Norbait oso azkar ari bada, lasaitzeko eskatu, idatzi ahal izan dezaten.

4. ESTRATEGIAK GOGOETA ETA ARGUDIAKETA SUSTATZEKO

 » Ea zerbait ikasi duten galdetzea: Zer ikasi duzu? Zer gustatu zaizu gehien? Zer gutxien?

 » Zergatik egin duzu horrela? Antzekoa den ezer ezagutzen duzu? Inoiz gertatu zaizu halakorik?

 » Nola esango zenuke, hemen ez daudenek ulertzeko edo ikasteko?

 » Argudioak emateko ahalegina indartzea: oso ongi ulertu da.

 » Ados zaudete? Zergatik bai/ez?

 » Gauzak beste testuinguru batean irudikatzeko eskatzea, beren bizitzetan, etab.

 » Ulertzen ez dugula esatea, argudiaketan ahalegin daitezen nahi dugunean.

5. BESTE HELBURU BATZUK: IKASLEEN INTERESAK BALIOESTEA

1. HAIEN EKARPENAK ETA ESTRATEGIAK ESPLIZITUKI JASOTZEA. Ebaluazio-orrian idaztea
2.  KULTURA BAT BAINO GEHIAGO DAGOENEAN, HAIEN KULTURAKO ELEMENTUAK AGER DAITEZEN 

SUSTATZEA
 » Nola esaten duzue? Nola egiten duzue? Nola egingo litzateke zure etxean? Zer irudituko litzaioke 
zure familiari hemen egiten den modua? Eta zuri?

3.  IKASLEEN PROPOSAMENEI UNEAN BERTAN ERANTZUNA EMATEA, EDO PROPOSAMENARI EMANGO 
ZAION ERANTZUNA GERORATZEA, OROBAT.
 » Hori bai ekarpen ona, egin duzuna!

 » Nola egin genezake hori? Nola eraman genezake hori aurrera?

 » Informazioa bilatuko/ikertuko duzu hurrengo asterako, eta orduan kontatuko?
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2. Eranskina

BOLUNTARIOEN BALORAZIOA

TALDE INTERAKTIBOAK. EBALUAZIOA

EGUNA: __________ BOLUNTARIOA (Izena eta deitura):  ______________________________________
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3. Eranskina

BOLUNTARIO-LANA EGIN NAHI DUZU PLAZA DE LA CRUZ BHI-N?
 » » Gure ikastetxean lankidetzan aritzeko proposatzen dizugu, ikasgelako jardueretan parte hartuz.

 » » Bi ordu eskatzen dira, astean behin, goizeko ordutegian.

 » » Zure eginkizuna izango da ikasle-talde txiki bati lagun egitea zeregin labur bat egiten.

 » » Dena prest egongo da, eta zurekin beste hiru pertsona gehiago egongo dira, beste talde batzuekin lan 
egiten.

 » » Irakaslea gelan egongo da, jarduera aurrera eramaten den bitartean.

 » » Ez da beharrezkoa prestakuntza akademikorik edo ezaguera berezirik izatea jarduera honetan parte 
hartzeko.

Animatzen bazara, utzi zeure datuak institutuan, deituz: 848 43 02 00 edo idatziz: 
contamoscontigo18@gmail.com

TALDE INTERAKTIBOAK

1. 
JARDUERA

3. 
JARDUERA

4. 
JARDUERA

2. 
JARDUERA
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4. Eranskina

ARGIBIDEAK TALDE INTERAKTIBOETAN PARTE HARTZEN DUTEN 
IKASLEENTZAT
Ikasgelan, ezagutzen ez dituzun beste pertsona batzuekin batera parte hartuko duzu. Pertsona horiek 
boluntarioak dira, eta beren denboraren zati bat eskainiko digute, gurekin talde interaktiboetan lan egiteko.

Esaten zaizun taldearekin bat egingo duzu, eta proposatzen zaizkizun jarduerak batez ere ahoz ebatziko 
dituzu. Jarduerak batez ere ahoz ebatziko dira. Ikusten baduzu taldekideren batek ez duela parte hartzen 
jarduera gauzatzen eta laguntza behar duela, ulertzen ez duena berari azaltzen saiatuko zara. Era berean, zuri 
ere azalduko zaizu, beharrezkoa denean. Boluntarioaren eginkizuna taldeko parte-hartzea dinamizatzea da, 
eta irakasleari informazioa ematea, talde bakoitzak egin duen lanari buruz.

Begiratu eta komentatu hurrengo koadroa, jardueraren dinamika ongi ulertzeko.

Jarraibideak ikasleentzat

1.  Boluntarioa adeitasunez hartu, eta berari nahiz taldekideei BETI edukazioz hitz egin.
2.  Parte har ezazu jarduerak ebazten, irakasleek eta/edo boluntarioek emaniko jarraibideen arabera.
3.  Materiala era ordenatuan gorde ezazu, eskoletan zuzentzeko.
4.  Talde interaktiboetan lantzen diren jarduerei beste edozein jardueraren ebaluazio-irizpide berak 

aplikatuko zaizkie.

1. JARDUERA

20 minutu 2. JARDUERA
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3. JARDUERA

15-20 minutu
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5. Eranskina

GARAPEN JASANGARRIRAKO 17 HELBURUAK

17 ITUNAK, 
HELBURUAK 
LORTZEKO

16 BAKEA, JUSTIZIA 
ETA INSTITUZIO 
SENDOAK

15 LEHORREKO 
BIZITZA14 URETAKO 

BIZITZA13 KLIMA BABESTEKO 
EKINTZA

12 EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO 
ARDURATUA

11 HIRI ETA 
KOMUNITATE 
IRAUNKORRAK

10 DESBERDINTASUNAK 
MURRIZTEA9 INDUSTRIA, 

BERRIKUNTZA 
ETA AZPIEGITURA

8 LAN DUINA ETA 
HAZKUNDE 
EKONOMIKOA

7 ENERGIA ESKURAGARRI 
ETA EZ-KUTSATZAILEA

6 EDATEKO URA  
ETA SANEAMENDUA5 GENERO

BERDINTASUNA4 KALITATE 
ONEKO HEZKUNTZA3 OSASUNA 

ETA ONGIZATEA

Agenda 2030 eta garapen  
jasangarrirako helburuak



62

#02  |  Hezkuntza interaktibo eta eraldatzailea talde interaktiboen bidez

6. Eranskina

PETERSEN MAPAMUNDIA
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7. Eranskina

GJHEN 5 P-AK

Pertsonak
Pobrezia eta gosea desagerraraztea, eta 
ingurune osasuntsu, duin eta ekitatezkoa 

bermatzea.
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Oparotasuna

Guztiek bizitza oparo batez goza dezaten 

segurtatzea, eta aurrerapen ekonomiko, 

sozial eta teknologikoa lor dezaten, 

naturarekiko harmonian.

Planeta

Planeta degradaziotik babestea egungo 

zein etorkizuneko belaunaldientzat.

PERTSONAK

PLANETA

OPAROTASUNA

BAKEA

ELKARTEAK

11 HIRI ETA 
KOMUNITATE 
IRAUNKORRAK

10 DESBERDINTASUNAK 
MURRIZTEA9 INDUSTRIA, 

BERRIKUNTZA 
ETA AZPIEGITURA

8 LAN DUINA ETA 
HAZKUNDE 
EKONOMIKOA

7 ENERGIA ESKURAGARRI 
ETA EZ-KUTSATZAILEA

15 LEHORREKO 
BIZITZA14 URETAKO 

BIZITZA13 KLIMA BABESTEKO 
EKINTZA12 EKOIZPEN ETA 

KONTSUMO 
ARDURATUA

6 EDATEKO URA  
ETA SANEAMENDUA

17 ITUNAK, 
HELBURUAK 
LORTZEKO

16 BAKEA, JUSTIZIA 
ETA INSTITUZIO 
SENDOAK

5 GENERO
BERDINTASUNA4 KALITATE 

ONEKO HEZKUNTZA3 OSASUNA 
ETA ONGIZATEA
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